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 تصدير

 

عاو  اسشاتو ة الاوكتورة ةاوني شاـؼر ادرؿا   اراخ   لواخار الؼار  وزيرة التعؾقم الزارت 

اسشاتو  الاوكتور يقاي الاوين  قعاى  عاوو  الاوزيرة، وكاو   ادويض، ورافؼفو   هواخ الزيوراخ

 حقوهو.اهلوف  ن الزيوراخ واحًوا: هو وض  ادصطؾحوت العؾؿقي   اجلو عوت العوريي واو

الوزيرة  ن الوكتور يقاي الاوين  قعاى التعاوو   ا  ل اخ ادرؿا  اسشاتو  الاوكتور وضؾبً 

صفقو لتـػقذ هذه ادفؿي، فواػؼو  ذ الباو  تتـػقاذهو تؿصاطؾحوت كؾقاي العؾاو ، س  اهلل واثق  و ب

 مجق  الؽؾقوت العؾؿقي تحوجي هلو.

وع اوحقاو ادصاطؾحوت العؾؿقاي   شااررافق اطور العؿل    عرم الػقزيو ، وهو جز   ان  

ولةاو   لا   ااجلو عوت العوريي، اطور كبر   تـقي ادرؿ ، فاوزااا  اوا الؾراو  الوا ؿاي ك ارً 

جلـتـو الوا ؿي فلةبحً جلـتخ اا ؿتخ، إحاوااو الؾرـاي الوا ؿاي لؾعؾاو  الػقزيو قاي والؽقؿقو قاي  

وجلـي  عرم  صطؾحوت  ؾم الػقزيو   تػر ي  ـفو و ملػي  ن ل ضاو  ادرؿا  اسشاتو  الاوكتور 

الاوكتور يؿاو  باو واسشاتو   اواسشاتو  الاوكتور  ؽاي انعاـي  ؼاررً  و بو اهلل واثق صفقو ر قًع 

الرزاق قوورة واسشتو  الوكتور يؿو زهر البوتو، و ن جمؿو ي  ن اخلزا  اسشواذة الوكتور لمحو 

اين واسشتو  لكطو   ورين. وقو قو ً جلـي صاري والوكتور يؿو قعؼ  والوكتور تعو   عصاران

 صااطؾحوت الػقزيااو      ااو قباال التطااوير تن ااواا ادرحؾااي ال وكقااي  اان ادعراام، ولكراازت اوحقااو

 ، تنةوار  عرم ادػراات ال الثي الؾغوت )العرتقاي 4007 - #8248اجلو عوت العوريي    و  

ح لو اعريا،، صاارفؼط، او  لي  وواإلكؽؾقزيي والػركعقي( الذي حيتوي  ذ  ػراات  تؼوتؾي لغويً 

دعراام، واااو اتضااؿـو  ثاام  ؽػااً الؾرـااي انولقااي  ااذ إ ااواا اداارحؾتخ ال ول ااي والراتعااي  اان ا

امم ادعرام  ؾحًؼا يشاتؿل  اذ  والتعريػوت ادوجزة لؾؿػاراات، تعاو اـؼقحفاو والتوشا  فقفاو، وضمل

 ةااارال واتااً الػقزيو قااي العو ااي والواحااوات اسشوشااقي ور ااوز لهاام ادؼااواير الػقزيو قااي، والعـو

فاو اداـفٍ التاو : الؽقؿقو قي وجاوو  التصاـق، الاووري. وقاو ا تؿاوت جمؿو اي اخلازا     ؿؾ

وز ً  ػراات ادعرام  اذ ل ضاو فو لقؼاو  كال  اـفم وحاوه توضا  التعريػاوت اخلوةاي تؽال 

تودصوار التي يراهو  ـوشبي، حعى اؼويره،    الرجوع إىل مجؾي ادراج  ادعرؿقاي  و ػراة،  عتعقـً 

ع  و قو  ته  ذ ز ال ه اخلزا ، لقورشفو كل  ـفم تؿػر اه ويعؾق  ؾقفو، ثام اعؼاو ادعتؿوة، ثم يوزِّ

ادرؿو ي اجتام وت اوريي لشبو قي وكصا، لشابو قي، لقـاوقش ل ضاوجمهو جمتؿعاخ ةاقو ي كال 

ح اداراا، حتاى يالل التعريا، شااراعري،  ن حقٌ شال ي الؾغي واقي ادعـى ادؼصوا ووضوح ال

يشاؿل كال  او يـطاوي  ؾقاه ويعاتبعو كال  او لاقس  ـاه. وهؽاذا يؽاو  اختقاور كال  و وكعً  وجو عً 
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تاخ مجقا  لفاراا ادرؿو اي ويصابح كال واحاو  اـفم  و شاسكً   صطؾح و ؼوتالاه واعريػاه  ؿااًل 

 عامولقي كو ؾاي  ـاه، وتعاو  لا  اعارة جمؿو اي اخلازا  الاـص الـفاو ي ادعتؿاو تعاو   عموًل 

ن الؾرـاي لوراشاته وإتاوا  ادالحظاوت والتعؾقؼاوت  ؾقاه، ثام اعؼاو ادـوقشي  ذ ل ضو  ادرؿ   

الؾرـي الػر قي تؽو ل ل ضو فو جؾعوت لشبو قي دـوقشي هاذه ادالحظاوت والتعؾقؼاوت، وإضاوفي 

اف  اذ صاار و ُيتػق  ؾقاه وا اتاماه، لُقاوف  تعاو  لا  إىل الطبو اي، وابؼاى ادرؿو اي  ؽؾػاي توإل

 .التصحقح والتـضقو

(  ػراة. ولثـو  العؿل، جرى اـؼقح ادػراات والتوشا  6000 ػراات ادعرم كحو )تؾغ  وا 

لً لخارى ولضاقػً  ػاراات جوياوة إىل كال حارف  ان  فقفو تل  حذفً تعض ادػاراات و اوت

(  ػراة جويوة، كام ااػاق  اذ إضاوفي لصاؽو   8500حروف اهلرو  فقفو، تؾغ جمؿو فو لك ر  ن )

ػوت اغـي ادعرم، واضق، اوضاقحوت  فؿاي إىل تعاض ادػاوهقم  ػقوة  إىل كصوص تعض التعري

 .ومجوًل  ووالوارات واسجفزة فقه، وازيوه روكؼً 

تعو كل هذا اجلفو ادبذو   ذ  وى لك ر  ن  ؼو  ن الاز ن، قها خاللاه ثالثاي  ان ل ضاو  

لاوكتور تعاو  الؾرـي، اسشواذة الوكتور يؿو  بو الرزاق قوورة، والوكتور يؿاو زهار البوتاو، وا

 ذ  توتعاي العؿال تراوت حتاى   حاو   رضاه اسخار، كطارح هاذه  واين الذي كو  حريًص صارادع

الـعخي تشؽؾفو انو  وكل ل ل  كؽو  قو ُوفِّؼـو   الععي إىل إاؼو  هذا العؿال واؼويؿاه إىل مجقا  

او  لةاولتفو، واإلناوح  اذ  ؼاور و صمل
 اذ اشاتقعو  ادػاوهقم  ادفتؿخ تولؾغي العرتقي العؾؿقاي لص

العؾؿقاي انوي اي  اذ لفضاال وجاه ولكؿال ةاورة، و لاا    جماولت البحاٌ والاتعؾتم والتعؾااقم 

 (  ادعتويوت: اجلو عي والتؼـي والتؼوين ووالسمجي،   مجق  ادعتويوت، )وخصوًة 

ارة لْثبتـو القاو    اسشا –لتقعر الػفم  – إىل لكـو   هذا ادعرم شارل  ك ات وكو ام  ادـؼوةاي اُدـملؽم

 anisotropy  ـحـي )ل:  اـحن(، و ؼوتال curve حخ وضعـوهو  ؼوتالت   رتقًي. فؽتبـو  ؼوتل

(، و ؼوتاال degeneracy لاـااوحي )ون كؽتااى لاـااوح(... و ؼوتاال ات اارمل اِّي )لامل اارمل  ااو   high امل

(. وقو شبؼـو جمؿ  الؾغي العرتقي تولؼوهرة فلجوز إثبوت  -صطؾحوت العؾؿقي والػـقي  اد –)ل: و  

 ...القو    اسشام  ادـؼوةي ادـؽرة،   ل:  تعووي،  توازي

ولؼو كو  ادفـوس  وز  الغراوي، الذي كو  ادفـوس الوحقو   هقئي ادرؿ  الػـقاي، لو   ان 

هباو قو  ترجمي حوشوتقي دشؽالت  عرم الػقزيو  وضبتؼفو تـراوح، ثام حولاً اس اام  التاي كؾا، 

ر  او قاو  تاه شاؾػه وااوت   عـاو  تـو فطوت او   توتعته، وتعو سي  وجوكو   ادفـوس حعو   وتو ضولت

 ، فنلقفام كتوجه تولشؽر والتشرق .عارتق

 األستاذ الدكتور

 عبد اهلل واثق شهيد

*   *   * 
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ab initio مـ ادبادئ األولقة 

ab initio 

ة شووقاحلساب الذي يعتؿد ظذ قوقاكغ الطيقعوة إشا

 مـ دون فرضقات أو كامذج خاصة إضافقة-

abac خمطط ادعادلة 

abaque 

دسللة حسابقة  اتؼرييقً  طة حًل سوقخمطط بقاين يؼدم بؼراءة ب

 - nomograph اذات ثلثة متغرات، ويسؿك أيًض 

abacus ِمعداد 

boulier 

Gr: abax = جدول احلساب 

ابتؽووار يعووقد لؾووزمـ الؼووديؿ يتووللػ مووـ إضووار  فووز 

ف عؿؾتـزلؼ ظؾقفا خورزات اشوت ابؼضيان متقازية أفؼقً 

 الؼدماء إلجراء العؿؾقات احلسابقة ومازال مستعؿًل 

 حتك يقمـا هذا ذم بعض اليؾدان-

Abbe condenser مؽثِّػ آبف 

condensateur d'Abbé 

مؽثػ ضقئل مملوػ موـ ظدشوتغ قوام قودرة ظالقوة 

ظووذ دمؿقووع الضووقء، يسووتعؿؾ إلكووارة ا سووؿ ادووراد 

 فحصف بادجفر-

 

Abbe prism مقشقر آبف 

prisme d'Abbé 

مـظقموووة مملػوووة موووـ مقصوووقريـ قوووائؿغ تسوووتعؿؾ 

ية حتودث فقفوا أربعوة صوورلتصحقح إخقؾة ذم مجؾة ب

 اكعؽاشات-

 

Abbe refractometer 

 مؼقاس آبف لؼرائـ آكؽسار 

refractomètre d'Abbé 

 جفاز يستعؿؾ لؼقاس قرائـ اكؽسار السقائؾ-

aberration زيغ 

aberration 

ظقب تشؽؾف العدشات أو ادرايا غر ادصححة، وهق 

وزيوغ  chromatic aberrationكقظان:  زيوغ لوقين 

 -spherical aberrationكروي 

aberration of light لضقءزيغ ا  

aberration de la lumière 

ي ذم تشوؽقؾ خقوال صواو، وموـ صورإخػاق كظام ب

 أمثؾتف الزيغ الؾقين والزيغ الؽروي-

ablation تذرية 

ablation 

امت لؼصػ سوقاشتعامل حزم لقزرية أو غرها مـ ا 

 شطح مادة هبدو اقتلع ذرات مـف-

Abney effect مػعقل أبـي 

effet d'Abney 

قفا اكزياح لقن اخلوط الطقػول بنضوافة طاهرة حيدث ف
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كحوق  االؾقن إبقض إلقف، إذ ييدو لقكف لؾعوغ مـزاًحو

كواكق  575إمحر إذا كان ضقل مقجة اخلوط أقوؾ موـ 

كحق إزرق إذا كوان  امس، ذم حغ ييدو لؾعغ مـزاًح 

ضووقل مقجووة اخلووط أكثوور مووـ ذلووؽ- يشووار إػ أن: 

,05الـاكقمس=
9
 -امسً  

abnormal دي؛ شاذغري طا  

anormal 

 مـحرو ظـ اخلصائص العادية-

abnormal glow discharge 

 اكػراغ تقهجي شاذ

décharge incandescente anormale 

اكػراغ كفربائل ذم أكيقب غازي ظـد تقارات أصود موـ 

تقار اكػراغ التقهج العادي جيعؾ التقهج يغطول كاموؾ 

 ادفيط وظـدها يتـاقص فرق ا فد بازدياد التقار-

abnormal reflections اكعؽاسات شاذة 

réflexions anormales 

اكعؽاشات لألموقاج الراديقيوة ظوذ الغولو ا وقي 

إيقين تؽقن صدهتا حمسقشة ظـد تقاترات أظذ موـ 

 التقاتر احلرج-

abrasive ساحج 

abrasif 

مادة مـ حيقيات رمؾقة بدرجات خمتؾػة مـ اخلشوقكة 

 ا-تستعؿؾ لشحذ السطقح أو صؼؾف

abscissa  ـي؛ فاصؾةسـقإحداثي  

abscisse 

Lat: abscissa = مؼطقع 

ظـ ادحقر  xoyالؼقؿة ا زية ليعد كؼطة ذم ادستقي 

oy  العؿقدي ظذox- 

absolute density كثافة مطؾؼة 

densité absolue 

ـ ادادة ويعز ظـفوا بالقاحودة   kg/m³كتؾة واحدة احلجؿ م

 -volumetric mass ا- وتسؿك أيًض  g/cm³أو 

absolute error خطل مطؾؼ 

erreur absolue 

الػرق بالؼقؿة ادطؾؼة بغ ققؿة كادمة ظـ ققاس مؼدار 

مووا وققؿتووف احلؼقؼقووة التوول ٓ يؿؽووـ معرفتفووا ولؽـفووا 

 تمخذ مساوية الؼقؿة القشطك لعدد مـ الؼقاشات-

absolute humidity رصقبة مطؾؼة 

humidité absolue 

ء التل حتتقهيا واحدة احلجؿ مـ اقوقاء كؿقة بخار ادا

 - g/cm³أو  kg/m³وتؼاس بوالقاحدة 

absolute incertitude ارتقاب مطؾؼ 

incertitude absolue 

 الؼقؿة ادطؾؼة العظؿك لؾخطل ادطؾؼ-

absolute index of refraction 

 قريـة آكؽسار ادطؾؼة

indice absolue de refraction 

 ظة اكتشوارهشورر الضقء ذم اخللء إػ ظة اكتشاشوركسية 

 -refractive index اذم وشط معغ وتسؿك أيًض 

absolute motion حركة مطؾؼة 

mouvement absolu 

حركووة جسووؿ مـسووقبة إػ كؼطووة ثابتووة ظووذ شووطح 

 ذم السامء- اإرض أو كؼطة ثابتة طاهريً 

absolute temperature درجة احلرارة ادطؾؼة 

température absolue 

فوة بدٓلوة قوقاكغ السمقديـامقوؽ  درجة احلرارة ادعرَّ

ظذ شوؾؿ  tبدرجة احلرارة  Tوترتيط الدرجة ادطؾؼة 

، وتسوؿك T = t + 273,15شوؾزيقس بالعلقوة : 

 (-Kدرجة احلرارة ظذ هذا السؾؿ كؾػـ ورمزها )
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absolute temperature scale 

 ُسؾَّؿ درجات احلرارة ادُطَؾؼة

échelle de température absolue 

شووؾَّؿ درجووات احلوورارة الووذي ييوودأ بالصووػر ادطؾووؼ 

وتساوي درجوة احلورارة ادطؾؼوة القاحودة فقوف درجوة 

 حرارة شؾزيقس واحدة-

absolute value ققؿة ُمطَؾؼة 

valeur absolue 

و الـظور ظوـ صورلعدد حؼقؼل هل العدد كػسف ب ,0

 -اأم شاليً  اكقكف مقجيً 

ا ذر السبقعل دجؿوقع مربعول لعدد ظؼدي هل  ,2

 -modulus اجزأيف احلؼقؼل والتخقع وتسؿك أيًض 

دتَّجووف هوول ا ووذر السبقعوول دجؿووقع مربعووات  ,3

 -magnitude امركياتف الؼائؿة- تسؿك أيًض 

absolute zero طَؾؼادُ صػر ال  

zéro absolu 

- اأخػض درجة حرارة يؿؽـ أن ييؾغفوا جسوؿ كظرًيو

ن الطاقوووة احلركقوووة لؾوووذرات وذم هوووذه احلالوووة تؽوووق

ولؾجزيئات ذم حودها إدكوك وتؼابوؾ درجوة الصوػر 

 درجة شؾزيقس- 273305,كؾػـ الدرجة 

absorbed dose of radiation 

 جرطة اإلشعاع ادؿتصة

dose absorbée de radiation 

ـ سوقالطاقة التل تـؼؾفا ا  امت ادميِّـة إػ واحدة الؽتؾة مو

ع-  وهل ختتؾػ مـ مققع إػ آخور ادادة ادتعرضة لإلصعا

 -dose of radiation اذم جسؿ اإلكسان- تسؿك أيًض 

absorbed electrons إلؽرتوكات ممتصة 

electrons absorbés 

إلؽوسون  55إلؽسوكات تـخػض ضاقتفا إػ ما دون 

 فؾط، كتقجة تيعثرها ذم مادة صؾية-

absorbent material مادة ماصة 

matière absorbante 

مووادة صووؾية أو شووائؾة قووا الؼوودرة ظووذ امتصوووا  

السووقائؾ أو الغووازات وآحتػوواظ هبووا، ومووـ أمثؾتفووا 

الووقرق الـشوواو ادعووروو بامتصاصووف لؾحووز بػضووؾ 

 اخلاصة الشعرية لأللقاو الدققؼة التل يسكب مـفا-

absorber  ماّص 

absorbeur 

ذم الـقوية: مادة قوادرة ظوذ امتصوا  الـسوكوات أو 

ـة- امتسوقا   ادميِّ

absorbing duct د الصقت  خُمؿِّ

silencieux 

 ؿقظووة أكابقووب تتصووؾ بؿـظقمووة هتقيووة أو حمركووات 

 لتقهغ الضجقج الـاتج ظـ ضرد الغازات-

absorptance طامؾ آمتصاص 

pouvoir d'absorption 

 -absorption coefficientاكظر 

absorption factor طامؾ آمتصاص 

facteur d'absorption  

 absorption coefficientاكظر 

absorption امتصاص 

absorption 

كؼص ضاقوة اإلصوعاع أو الصوقت السواقط ظوذ موادة 

 كتقجة تػاظؾف مع جزيئاهتا-

absorption band ِطصابة آمتصاص 

bande d' absorption 

كطاق مـ إضوقال ادقجقوة )أو الوسددات( ذم ضقوػ 

امتصووا  الطاقووة جيووري فقوف  سووولاإلصوعاع الؽفرضق

 اإلصعاظقة ذم ادادة-
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absorption coefficient ُمعامؾ آمتصاص 

coefficient d'absorption 

ذم الصقت: كسية الطاقة الصوقتقة التول يؿتصوفا  ,0

حاجز ما إػ الطاقة الصقتقة القاردة ظؾقف- تعتؿد 

ققؿة هذا ادعاموؾ ظوذ موادة احلواجز وظوذ توردد 

 -αويرمز لف باحلرو  ،اإمقاج الصقتقة أيًض 

حقووث  e-αxذم احلوود  αذم اإلصووعاع: هووق ادؼوودار  ,2

يتـاقص تدفؼ اإلصعاع ذم مادة لدى اخساقوف قوا 

- ويسووؿك e-αxبؿؼوودار متـاشووب مووع  xمسووافة 

 -absorptance factor اأيًض 

absorption  cross–section 

 مؼطع فّعال )طريض( لالمتصاص

section efficace d'absorption 

امت التوول سوووقحووتامل امتصووا  الـووقاة أو الووذرة لؾجا

 تسؼط ظؾقفا، ويعز ظـف بقاحدة ادساحة-

absorption curve مـحـي آمتصاص 

courbe d'absorption 

ـٍ ييغ امتصوا  اإلصوعاع الوقارد ظوذ موادة موا  مـح

 بدٓلة ضقل مقجتف )أو تردده(-

absorption discontinuity اكؼطاع آمتصاص 

discontinuité d'absorption 

 -absorption edgeاكظر 

absorption edge حافة آمتصاص 

bord d'absorption 

ادقافؼ حلدوث تغر  سولضقل مقجة اإلصعاع الؽفرضق

مػاجئ ذم معامؾ آمتصوا  قوذا اإلصوعاع ذم وشوط 

أو  absorption discontinuity ا- ويسؿك أيًضوما

absorption limit- 

absorption limit حد آمتصاص 

limite d’absorption 

 absorption edgeاكظر 

absorption line خط آمتصاص 

ligne d'absorption 

مـ إضوقال ادقجقوة )أو الوسددات(  اكطاق ضقؼ جدً 

ة حيدث ظـده امتصوا  سوقذم ضقػ إمقاج الؽفرضق

 ة ذم القشط الذي متر فقف-سوقالطاقة الؽفرضق

absorption of light امتصاص الضقء 

absorption de la lumière 

 absorptionاكظر 

absorption spectrum صقػ آمتصاص 

spectre d'absorption 

ضقووػ فقووف مـوواضؼ مظؾؿووة )أو قؾقؾووة اإلضوواءة( ظووذ 

يطل أو خطوول يشووؽؾف ضووقء صووورصووؽؾ مسووتؿر أو 

صادر ظـ مـيع ضقػف مستؿر لدى مروره ذم وشط موا 

ث هوذه ادـواضؼ ذم ادقاقوع ثؿ حتؾقؾف ذم مطقواو- حتود

 ذاهتا التل حيدث ظـدها إصدار القشط ذاتف لؾضقء-

absorptivity امتصاصقة 

absorptivité 

 -absorptanceاكظر 

abstract ص  مؾخَّ

résumé 

خلصة مقضقع أو بحث يشتؿؾ ظذ ما جاء فقف مع 

 السكقز ظذ أهؿ كتائجف-

abundance وفرة 

abundance 

موا إػ  صور معغ ذم ظقِّـة مـ ظـكسية ظدد ذرات كظر

- ويعوز ظوـ الوقفرة صوورالعدد الؽوع لوذرات هوذا العـ

 -abundance ratio اظادًة بـسية مئقية- وتسؿك أيًض 

abundance ratio كسبة القفرة 

taux d'abondance 
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 -abundanceاكظر 

accelerated motion حركة متسارطة 

mouvement accéléré 

ظة ادتحور  بؿورور الوزمـ وقود شورحركة تتغر فقفا 

 -اأو متغرً  اظة ذم واحدة الزمـ ثابتً سوريؽقن تغر ال

acceleration تسارع 

acceleration 

ظة متحور  بؿورور الوزمـ، ويؼواس ذم شوورمعدل تغر 

- ويؽقن تسارع ادتحر  m/s²ا ؿؾة الدولقة بالقاحدة 

ظتف بؿوورور الووزمـ ويسووؿك شووورإذا تـاقصووت  اشوواليً 

وإذا بؼووول  deceleration االتسوووارع تيووواضمً  تـووواقص

 كاكت احلركة متسارظة باكتظام- اتسارع ادتحر  ثابتً 

acceleration of gravity تسارع الثؼالة 

accélération de la pesanteur 

رض- وققؿتوف  احرً  اتسارع ا سؿ الساقط شؼقضً  بادمواه ٕا

رض جسووام ذم مققووع مووا ظووذ شووطح ٕا  ثابتووة  ؿقووع ٕا

ذم   m/s²9380 ذم دمشؼ،  و  m/s²9385 اوي  وتس

تسارع السؼقط  اباريس، ويسؿك تسارع الثؼالة  أيًض 

 -free fall acceleration (f.f.a)احلر 

acceleration vector مّتجف التسارع 

vecteur d'accélération 

 ظة بالـسية إػ الزمـ-سورمشتؼ متجف ال

accelerator عسـرم  

accélérateur 

امت مشووحقكة ذات ضاقووة سوووقتعؿؾ إلكتوواج جآلووة تسوو

حركقة ظالقة لدراشوة التػواظلت الـقويوة أو ٕغوراض 

امت بػضووؾ حؼووقل سوووقيع ا سووورأخوورى- ويتحؼووؼ ت

امت سوقيع ا سورة- وجيري تسوقكفربائقة وأخرى مغـطق

أثـواء  linear accelerators   ظات اخلطقوةسوورذم اد

ترون ؽؾقسووووقها ذم خوووط مسوووتؼقؿ- أموووا ذم الشوووور

cyclotron رون وقتوووووووووووووووووووؾووؽوقووشورووـؽوسووال

synchrocyclotron  واليقتوووووووووووواترونbetatron 

امت ذم مسووارات دائريووة أو لقليقووة سوووقفتتحوور  ا 

 ة مـاشية-سوقوذلؽ بػضؾ حؼقل مغـطق

accelerometer مؼقاس التسارع 

accéléromètre 

 أداة تؼقس التسارع أو الؼقة ادسيية لف-

acceptor atoms ذرات متؼبِّؾة 

atomes récepteurs 

ذرات صائية ذم كصػ كاقؾ، إلؽسوكات التؽافم فقفا 

أقؾ موـ تؾوؽ اللزموة إلكوامل الوروابط موع الوذرات 

ادجوواورة ولووذلؽ ففوول تؼيووؾ إلؽسوكووات مووـ أي 

 مصدر آخر إلكامل الروابط-

accidental coincidence تقافؼ طارض 

coïncidence accidentelle 

  أو أكثر ذم وقت واحد مصادفة-وققع حدثغ

accommodation مطابؼة؛ تؽقُّػ 

accommodation 

ظؿؾقة يتغور فقفوا اكحـواء ا سوؿ اليؾوقري ذم العوغ، 

فقغوور بعووده ادحرقوول حتووك ييؼووك خقووال إجسووام 

 ظذ صيؽقتفا- االقاقعة ظذ أبعاد خمتؾػة واقعً 

 

accommodation coefficient ؾ التؽقُّػمعام  

coefficient d'accommodation 

كسووية تغوور درجووة حوورارة جزيئووات غوواز لتصووادمفا 

بسطح إػ الػرق بوغ درجوة حورارة السوطح ودرجوة 
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 حرارة ا زيئات الساقطة ظؾقف-

accommodation of the eye مطابؼة العع 

accommodation de l'œil 

 accommodationاكظر 

accumulated dose كؿقةجرطة ترا  

dose accumulée 

 ؿوووقع ا رظوووات التووول يؿتصوووفا جسوووؿ لتعرضوووف 

 إلصعاع مستؿر أو متؼطع-

accumulator ِمْرَكؿ؛ ُمّدِخرة 

accumulateur 

جفاز خيزن الطاقة الؽفربائقوة بشوؽؾ ضاقوة كقؿقائقوة 

لؾتقووار الؽفربووائل ادسووتؿر، ويؿؽووـ  افقعؿووؾ مـيًعوو

صووحـف مووـ جديوود بتؿريووور تقووار كفربووائل مسوووتؿر 

 -storage battery ااكس- يسؿك أيًض مع

accuracy دقة 

precision 

مدى اقساب ققؿة فقزيائقة مؼقسة مـ الؼقؿوة ادعوسو هبوا 

ـ الؼقاشات أو ققؿة ظقارية-  التل هل وشطل ظدد كير م

accuracy of a balance دقة ادقزان 

précision d'une balance 

كتوائج مدى اقساب وزكة ما مـ وشطل ظدد كير مـ 

 تؽرار وزن ا سؿ ذاتف هبذا ادقزان-

achromat طدسة ٓ لقكقة 

lentille achromatique 

 achromatic lensاكظر 

achromatic condenser مؽثػ ٓ لقين 

condensateur achromatique 

ظدشة مركية خالقة مـ الزيغ الؾقين والزيوغ الؽوروي 

 تتللػ مـ مجؾة ظدشات وتسوتعؿؾ إلكوارة إجسوام

 ادراد فحصفا بادجفر-

achromatic lens طدسة ٓ لقكقة 

lentille achromatique 

ظدشة مرّكية مملػوة موـ ظدشوتغ خمتؾػتوغ ذم قريـوة 

اكؽسارمها أي مـ كقظغ متيايـغ مـ الزجاج تشوؽؾ 

 -أخقؾة خالقة مـ الزيغ الؾقين

 - achromat اوتسؿك أيًض 

achromatic prism مقشقر ٓ لقين 

prisme achromatique 

مقصقر مملوػ موـ مقصوقريـ أو أكثور مصوـقع كوؾ 

مووـفام مووـ زجوواج قريـووة اكؽسوواره خمتؾػووة بحقووث ٓ 

يمدي مرور الضوقء فقوف إػ تيديوده وإكوام إػ اكزياحوف 

 ه-شورظـ خط 

achromaticity لقكقة ٓ 

achromatisme 

 achromatismاكظر 

achromatism لقكقة ٓ 

achromatisme 

 الؾقين- إزالة الزيغ

acoustic branch فرع صقيت 

branche acoustique 

ا زء ادؼابؾ لؾسددات إخػوض موـ جوزأي ظلقوة 

التيديد ذم فقزياء ا سوؿ الصوؾب، وهول ظلقوة متثوؾ 

 تردد اهتزاز الشيقؽة اليؾقرية بدٓلة العدد ادقجل-

acoustics الصقتقات 

acoustique 

Gr: akouein = يسؿع 

لقوووود إصووووقات واكتشووووارها ظؾووووؿ يوووودرس تق ,0

 وخقاصفا-

ح أو قاظووة ووضووقحفا سووورادزايووا الصووقتقة ذم م ,2

 لدى ادستؿعغ-
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acoustoelectronics إلؽرتوكقات صقتقة 

acousto-électronique 

دراشووة أجفووزة حتووقل فقفووا اإلصووارات الؽفربائقووة إػ 

أموووقاج صوووقتقة بقاشوووطة اليؾوووقرات الؽفرضوووغطقة 

 صوورؾية، وتسوتعؿؾ ظـآكتشارها ذم إوشواط الصو

كفووذه إلكشوواء خطووقط توولخر ولتحقيووؾ ادعطقووات 

 ب-شوقالرقؿقة مـ احلقا

actinides أكتقـقدات 

actinides 

الؽقؿقائقة ادشعة الطيقعقة أو الصوـعقة التول  صورالعـا

 -053و  89تؼع أظدادها الذرية بغ 

actinium أكتقـققم 

actinium 

، كظووره 89، ظوودده الووذري  Acمشووع، رمووزه  صووورظـ

الذي ظؿره الـصوػل  227هق إكتقـققم  اإضقل ظؿرً 

 امت ألػا-سوقلؾج ا، يستعؿؾ مصدرً اظامً  2037

actinon (An) أكتقـقن 

actinon (An) 

 - 209آشؿ الؼديؿ لؾرادون 

action فِعؾ 

action 

هق تؽامؾ دالة ٓغراكج )الػرق بوغ الطاقوة احلركقوة 

الزمـ، ويؼواس ذم مجؾوة والطاقة الؽامـة( ظذ امتداد 

 (Joule .secالقاحدات الدولقة بالقاحدة )

action and reaction law 

 قاكقن الػعؾ ورد الػعؾ

loi d'action et de réaction 

ميدأ ذم الػقزياء يـص ظوذ أكوف ظـودما يومثر جسوؿ ذم 

جسووؿ آخوور بؼووقة فوونن ا سووؿ أخوور يوومثر ذم ذلووؽ 

قوا ذم الشودة  ا سؿ وذم الؾحظة كػسفا بؼقة مسواوية

 وقا كػس احلامؾ وبجفة معاكسة-

action at a distance فعؾ طـ ُبعد 

action à distance 

 التآثر بغ إجسام التل لقست ظذ متاس مادي فقام بقـفا-

activated cathode ط  َمْفبِط ُمـشَّ

cathode radioactive 

مفيط ذم صامم يضاو إػ فتقؾف يشء مـ الثقريقم مموا 

 مـ غزارة حتريره لإللؽسوكات بالتسخغ- يزيد

activation تـشقط 

activation 

آلقة حيودث بؿقجيفوا تقلقود كشواط إصوعاظل ذم موادة 

 امت كقوية-سوقلؼصػفا بج

activation analysis حتؾقؾ بالتـشقط 

analyse par activation 

ض فقفوووا العقِّـوووة  ضريؼوووة حساشوووة ذم التحؾقوووؾ تعووورَّ

يعة أو سوورامت السوقطقئة أو با لؾؼصػ بالـسوكات الي

بإصعة غاما ثؿ ُيودرس تػؽوؽ الـوقى ادشوعة الـادموة- 

 -radio activation analysis ايسؿك أيًض 

activation by neutrons تـشقط بالـرتوكات 

activation par neutrons 

 قصػ مادة بالـسوكات بغقة تقلقد كشاط إصعاظل فقفا-

activation cross section مؼطع فعال لؾتـشقط 

section efficace d'activation 

احووتامل حوودوث تػاظووؾ التـشووقط ويؼوواس بقحوودة 

05,28اليارن الذي يساوي 
 مس مربع- 

activation energy صاقة التـشقط 

énergie d'activation 

الطاقة التل جيوب إظطاؤهوا دـظقموة ذريوة أو جزيئقوة 

 حتك يتحؼؼ فقفا حتقل ما-

active element فاطؾ صـرطـ  

élément actif 
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يقلد الطاقة كادقلدات  صورذم اإللؽسوكقات: ظـ ,0

لوف  اومـابع ا فد والتقوار والساكزشوتقرات متققوزً 

 ادـػعؾ- صورظـ العـ

 كقؿقائل لف كظر مشع أو أكثر- صورذم الـقوية: ظـ ,2

active filters حات فعالة  مرشِّ

filtres actifs 

ترصووقح مـػعؾووة  صوووروظـا مرصووحات تسووتعؿؾ مضووخاًم 

تؼؾقديووة كادؽثػووات والتحريضووقات لتحؼووؼ مزايووا متريوور 

ـ السددات أو مزايا إظاقة ظـد كطاق حمدد-  كطاق حمدد م

active power قدرة فاطؾة 

puissance active 

جداء الػؾطقة بغ ضرذم فرع مـ دارة كفربائقة يؿور فقفوا 

 ػؾطقة ذم الطقر-تقار متـاوب ذم مرّكية التقار ادقافؼة لؾ

active region مـطؼة كِشطة 

région active 

كصووػ كاقووؾ كالووديقد العووادي أو  صووورمـطؼووة ذم ظـ

الضوووقئل أو الساكزشوووتقر حتووودث ظـووودها ظؿؾقوووات 

 التضخقؿ أو التؼقيؿ أو إصدار الضقء-

activity فاطؾقة؛ كشاط 

activité 

العوودد القشووطل لؾتػؽؽووات اإلصووعاظقة ذم مووادة ذم 

 مـ ويؼاس بالقاحدة بؽِرل-واحدة الز

activity concentration 

 تركقز الـشاط اإلشعاطي

activité nucléaire volumique 

 الػاظؾقة ذم واحدة احلجؿ مـ ادادة-

acuity of hearing ة السؿع  ِحدَّ

acuité auditive 

 لسدده- ااشتجابة حاشة السؿع لشدة الصقت تيعً 

acuity of vision ة الب صـرِحدَّ  

acuité visuelle 

 لسدده )أي لقكف(- ااشتجابة حاشة الرؤية لشدة الضقء تيعً 

acute angle زاوية حادة 

angle aigu 

 درجة- 95زاوية أصغر مـ 

addition of angular momenta 

 مجع آكدفاطات الزاوية

addition des moments angulaires 

 - ولعؿؾقووةامتجًفوو ادمؿووع آكوودفاظات الزاويووة مجًعوو

ا ؿووع هووذه ققاظوود خاصووة ذم ادقؽاكقووؽ الؽؿووقمل 

ة- اكظرً   لؽقن آكدفاظات الزاوية فقف ُمؽامَّ

additive function دالَّة مجعقة 

fonction additive 

 f(x) + f(y) = f(x+yط )شوردالة حتؼؼ ال

additive primary colours 

 األلقان األولقة  اجلؿعقة

couleurs primaires additives 

ر وإزرق تتووقح كافووة واء ألقاهنووا إمحوور وإخضووأضووق

 إلقان إخرى بنضافة بعضفا إػ بعض بـسب خمتؾػة-

additive property خاّصة مجعقة 

propriété additive 

ذم الضقء: خاصة يـوتج ظـفوا أضوقاء خمتؾػوة إلوقان 

بنضووافة كسووب مووـ إضووقاء إولقووة وهوول إمحوور 

 وإخرض وإزرق-

additives مقاد مضافة 

additifs 

مقاد تضواو لتغقور خوقا  موقاد أخورى، كنضوافة 

 أداء سووووغرابوووع إتقوووؾ الرصوووا  إػ الققوووقد لتح

 حمركات آحساق الداخع-
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address طـقان 

adresse 

 ذم ذاكرة احلاشقب- اخمزوكً  ارقؿ حيدد مققعً 

adhesion التصاق 

adhesion 

ػ تآثر جزيئات شطَحْل جسوؿغ متجواوريـ يومدي إ

 متاشؽفام-

adiabatic change تغري مؽظقم 

variation adiabatique 

تغوور ذم مـظقمووة ٓ حيوودث فقووف تيووادل حووراري مووع 

 القشط اخلارجل-

adiabatic compression اكضغاط مؽظقم 

compression adiabatique 

اكضغاط ذم مـظقمة ٓ حيدث فقوف تيوادل حوراري موع 

 القشط اخلارجل-

adiabatic expansion متدد مؽظقم 

détente adiabatique 

متوودد ذم مـظقمووة ٓ حيوودث فقووف تيووادل حووراري مووع 

 القشط اخلارجل-

adiabatic transformation حتقل مؽظقم 

transformation adiabatique 

 adiabatic changeاكظر 

adjoint matrix مصػقفة مرافؼة 

matrice adjointe 

ها صوورتول ظـاهل ال Aادصػقفة ادرافؼة لؾؿصػقفة  

والتول اشوتيدلت  A صوورلعـا اإظداد ادرافؼة ظؼوديً 

فقفا السطقر بإظؿودة وإظؿودة بالسوطقر أي هول 

أي:  Aادصػقفة ادرافؼ العؼودي لؾؿصوػقفة مـؼوقل 

*(A
†
)=(A

T)- 

adjoint operator ممثر مرافؼ 

opérateur adjoint 

 هووق Âادوومثر ادرافووؼ دوومثر خطوول 
†

Â إذا  بحقووث أكووف

: كان Â  

  Â†فنن: 

 -Hermitian conjugate operator اويسؿك أيًض 

adjoint variable متغري مرافؼ 

variable adjoint 

متغووور ذم ظؾوووؿ التحريوووؽ التؼؾقووودي يؿثوووؾ أحووود 

آكوودفاظات ادعؿؿووة  ؿؾووة كؼوواط ماديووة ويرمووز لووف 

 -piبالرمز 

admittance َقبقلقة 

admittance 

مؼؾووقب ادامكعووة ذم دارة كفربائقووة متـاوبووة يرمووز قووا 

 Gوالـاقؾقووووة  B، وتوووورتيط بالطقاظقووووة Yبوووواحلرو 

 Y²=G²+B²بالعلقة 

adsorbate  ّممتز 

adsorbat 

أي مووادة غازيووة أو شووائؾة حيتيسووفا شووطح ٓ كػووقذ ذم 

 ظؿؾقة امتزاز-

adsorbent  ّماز 

adsorbant 

أو الوووذرات أو السوووطح الوووذي حيتووويس ا زيئوووات 

 إيقكات ذم ظؿؾقة امتزاز-

adsorption امتزاز 

adsorption 

آلقة تتشؽؾ بؿقجيفا ضيؼة مـ ا زيئوات أو الوذرات 

أو إيقكات مـ موادة غازيوة أو شوائؾة ظوذ شوطح ٓ 

كػووقذ- تيؼووك الطيؼووة ادؿتووزة ٓصووؼة بالسووطح بػضووؾ 

 ققى فان درفالس-
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aeolian sound هػقػ؛ صػري الريح 

son éolien 

أصقات تصدر بػعؾ تقارات هقائقة لدى مرورها حقل 

 -eolian sound اظائؼ كلشل  الؽفرباء تسؿك أيًض 

aerial هقائي 

antenne 

جوووزء موووـ مـظقموووة إرشوووال أو اشوووتؼيال أموووقاج 

ة ييثفا ذم الغولو ا وقي أو ذم الػضواء أو سوقكفرضق

 antenna ايستؼيؾفا مـف- يسؿك أيًض 

aerodynamics امقؽ اهلقاءطؾؿ ديـ  

l'aérodynamique 

ظؾؿ ييحث ذم حركة اقوقاء والغوازات إخورى وذم 

الؼووقى ادوومثرة ذم إجسووام لوودى حتركفووا فقفووا، أو 

 ظـدما تقاجف تقارات اققاء تؾؽ إجسام-

aerofoil ايبسـقمؼطع اك  

profil aérodynamique 

مؼطع ظرضواين يسوؿح صوؽؾف لودى حتركوف ذم اقوقاء 

( بتقلقود قوقة رفوع ذم hydrofoilقسؿك )أو ذم اداء ف

 ضائرة أو ذم قارب أكز مـ الؼقة ادؼاومة حلركتف فقف-

 

aerometer مؼقاس كثافة اهلقاء 

aéromètre 

 أداة تستعؿؾ لؼقاس كثافة اققاء والغازات إخرى-

aeronautics طؾؿ الطريان 

l’aéronautique 

الطووائرة ذم اقووقاء ظؾووؿ ييحووث ذم شووؾق  إجسووام 

 وتصؿقؿفا وذم ادلحة ا قية-

aerophysics الػقزياء اهلقائقة 

l’aérophysique 

فرع مـ الػقزياء يدرس تصامقؿ إجفزة الديـامقؽقة 

 اققائقة وإكشاءها وتشغقؾفا-

aerosol ُحاللة هقائقة 

aérosol 

ذات ضيقعووة شووائؾة أو صووؾية  اامت دققؼووة جوودً سوووقج

 اء أو ذم غاز-معؾَّؼة ذم اقق

aerostatics سؽقكقات اهلقاء 

l'aérostatique 

ظؾووؿ ييحووث ذم تووقازن الغووازات وإجسووام الصووؾية 

ادغؿووقرة فقفووا وذلووؽ ظـوودما تؽووقن خاضووعة لؼووقى 

 الثؼالة فؼط-

aerothermodynamics 

 طؾؿ الديـامقؽ احلراري اهلقائي

l’aérothermodynamique 

قووقائل ذم ظؾووؿ هيووتؿ بدراشووة طووقاهر الووديـامقؽ ا

ظات الغووواز العالقوووة حقوووث تغووودو اخلوووقا  شوووور

 الديـامقؽقة احلرارية لؾغاز ذات أمهقة-

afocal system مجؾة ٓ حمرققة 

système afocal 

ية مؼودرهتا ظوذ تركقوز إصوعة معدوموة، صوورمجؾة ب

 ومثاقا ادؼراب-

afterflow اب متبؼيسـقاك  

persistance de l'écoulement 

اب مووائع بعوود تقّقووػ اإلجفووادات سوووقاشووتؿرار اك

 ادسؾطة ظؾقف-
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afterglow تقهج متبؼي 

incandescence residuelle 

اشووتؿرار تووقهج مووادة فسووػقرية موودًة بعوود حجووب 

 ااإلصووووووعاع السوووووواقط ظؾقفووووووا يسووووووؿك أيًضوووووو

phosphorescence- 

afterheat حرارة متبؼقة 

chaleur résiduelle 

عد إيؼواو حرارة مـشمها الـشاط اإلصعاظل ادتيؼل ب

 مػاظؾ كقوي-

age hardening تصؾقد معّؿر 

durcissement par vieillissement 

تزايد تدرجيل ذم صلدة خؾقطة بؿرور الزمـ ذم طوروو 

ـ اكػصوال ضوقر بؾوقري خمتؾوػ ذم  حرارية معقـة كاجؿ ظ

 -precipitation hardening االتقجف- ويسؿك أيًض 

air هقاء 

air 

ٔزوت بالدرجوووة مووزيج مووـ غوووازي إكسووجغ وا

( مع كسب ضوئقؾة اتؼرييً  حجاًم  4إػ  0إوػ )بـسية 

 مـ غازات أخرى-

air bubble فؼاطة هقائقة 

bulle d'air 

 حجؿ مـ اققاء داخؾ شائؾ-

air chamber حجرة هقائقة 

chambre à air 

بوواققاء ادضووغقط حيووقل التوودفؼ  اوظوواء ممؾووقء جزئًقوو

 ستؿر-الـييض لؾامء ذم أكيقب إػ تدفؼ م

air compressor ضاغطة اهلقاء 

compresseur à air 

آلة تستعؿؾ لزيادة ضوغط اقوقاء ظوـ ضريوؼ إكؼوا  

 -حجؿف بقاشطة مؽيس مثًل 

air conditioning تؽققػ اهلقاء 

conditionnement de l'air 

التحؽؿ ذم بقئة ادعقشة موـ حقوث احلورارة والرضقبوة 

 وتدفؼ اققاء خلؾؼ جق مريح-

air dose جرطة هقائقة 

dose dans l'air 

ة صوورـقة ذم كؼطة ما، الصوادرة مياسوقمؼدار إصعة ال

 مـ مـيع وادتيعثرة ذم اققاء ادحقط-

air film غشاء هقائي 

péllicule d'air 

 air wedgeاكظر 

air gap ُفرجة هقائقة 

gaine d'air, fente, entrefer 

 جفوود يغ ُيسووؾَّط ظؾووقفامسوووراكػووراج ضووقؼ بووغ م ,0

 كفربائل مستؿر أو متـاوب-

 اكػراج ضقؼ بغ قطيل مغـطقس- ,2

air monitor مرقاب اهلقاء 

moniteur atmosphérique 

جفوواز يلخووذ باشووتؿرار ظقـووات مووـ هووقاء القشووط 

 ادحقط يستعؿؾ دراقية ادؾقثات ذم ا ق-

air pressure ضغط اهلقاء 

pression d'air 

 atmospheric pressureاكظر 

air resistance مؼاومة اهلقاء 

resistance d'air 

 ققة مؼاومة خيضع قا جسؿ متحر  بالـسية إػ اققاء-

air wedge زاوية هقائقة 

coin d'air 

فام  ضيؼة مـ اققاء ظذ هقئة وتد حمصقرة بغ شطحغ بقـو
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زاوية، تشوؽؾ أهوداب توداخؾ بػضوؾ اكعؽواس الضوقء 

 -air film اظذ وجفل القتد اققائل، تسؿك أيًض 

airborne radioactivity 

 كشاُط العقالِِؼ اهلقائقِة اإلشعاطيُّ 

radioactivité des matières en suspension 

dans l'air 

امت معؾؼوة ذم اقوقاء سوقكشاط إصعاظل يصدر ظـ ج

ظووـ التػجوورات الـقويووة فووقق شووطح  يـشوول مووثًل 

 إرض أو كتقجة كقارث ذم مـشآت كقوية-

air-brake بح هقائيمؽ  

frein à air comprimé 

آلووة تعؿووؾ بوواققاء ادضووغقط تسووتعؿؾ لؽوويح حركووة 

 الشاحـات أو أي مركية آخرى-

air-pump مضخة اهلقاء 

pompe à air; machine pneumatique 

جفاز يستعؿؾ لضخ اققاء أو غازات أخرى ذم حقوز 

 مغؾؼ-

albedo ة؛ ألبقدوسـقطاك  

albédo 

Lat: albus = أبقض 

ة بغ صدة الضقء ادـعؽس ظوـ شوطح إػ صودة الـسي

 الضقء الساقط ظؾقف-

algebra جرب 

l’algèbre 

Ar: ا ز 

فرع مـ الرياضقات يودرس ذم جزئوف التؼؾقودي حوؾ 

ادعووادٓت وكظريووة إظووداد احلؼقؼقووة والعؼديووة، وذم 

 جزئف احلديث يدرس اليـك كالزمر-

Algorithm خقارزمقة 

algorithme 

 ظؿؾقوووات مـطؼقوووة ورياضوووقة تسؾسوووؾ اخلطوووقات ذم

رضوريوووة إلكجووواز حسووواب موووا بعووودد حمووودود موووـ 

 اخلطقات-

Alignment تراُصػ 

alignement 

ية صوووورمجؾوووة ب صووووريات: ضووويط ظـاصوووورذم الي ,0

 بحقث تصطػ ظذ حمقر واحد-

ذم اإللؽسوكقووووات: ضوووويط دارات التقلقووووػ ذم  ,2

 مـظقمة إلؽسوكقة بحقث تستجقب لسدد معغ-

alkali ions أيقكات قؾقية 

ions alcalins 

Ar: الؼؾق 

ب سوورأيقكات الػؾوزات الؼؾقيوة تسوتعؿؾ لؽشوػ ت

 الغازات مـ إوظقة احلافظة قا-

alkali metals فؾزات قؾقية 

métaux alcalins 

 IAالقحقودة التؽوافم التول تؼوع ذم العؿوقد  صورالعـا

مووـ ا وودول الوودوري وهوول الؾقثقووقم والصووقديقم 

قم- سوقزيقم والػراكسوقوبقديقم والقم والرشوقواليقتا

 تتؿقز بشدة فاظؾقتفا الؽقؿقائقة-

allochromatic crystal بؾقرة متغرية الؾقن 

cristal allochromatique 

Gr: Allos = + آخر    khroma = لقن 

بؾقرة تتغر كاقؾقتفا الؽفربائقة بسؼقط الضقء ظؾقفا- 

 -يصدر ظـفا ضقء لقكف مغاير لؾضقء الساقط ظؾقفا

allochromy اختالف الؾقن 

allochromie 

الصادر ظوـ موادة  سولتغر ذم لقن اإلصعاع الؽفرضق

لدى تسؾقط ضقء ظؾقفا كام حيدث ذم ظؿؾقة الػؾوقرة 

 أو مػعقل رامان-
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allomorphism اختالف الشؽؾ البؾقري 

allomorphie 

Gr: allos =  آخر + morphe =  صؽؾ  

قتفوا اليؾقريوة دون أن صػة دادة بؾقرية مركية تتغر بـ

 ايرافؼ ذلؽ تغر ذم تركقيفا الؽقؿقوائل- تسوؿك أيًضو

polymorphism- 

allotropes متغايرات الشؽؾ 

allotropes 

Gr: allos = آخر + tropos =  كقػقة القجقد  

مووا بسوويب اخووتلو بـقتفووا  صووورتغوورات بـققيووة لعـ

اليؾقريووة ذم احلالووة الصووؾية كالغرافقووت وادوواس، أو 

ا ا زيئقوة ذم احلالوة السوائؾة أو ظودد الوذرات ذم بـقتف

 ا زيء ذم احلالة الغازية كإكسجغ وإوزون-

allotropic تغايري الشؽؾ 

allotropique 

 -allotropesاكظر  

allotropism اختالف الشؽؾ 

allotropisme 

الؽقؿقائقووة فتقجوود ذم  صووورشووؾق  تسووؾؽف بعووض العـا

ؾ مـفا بؿتغاير الشوؽؾ صؽؾغ خمتؾػغ أو أكثر يعرو ك

وذم كووؾ صووؽؾ متغوواير تؽووقن ذرات  صووورالووذري لؾعـ

 مرتيطة مع بعضفا بيعض بصقرة خمتؾػة- صورالعـ

allotropy خاصة اختالف الشؽؾ 

allotropie 

 -allotropismاكظر 

allowed transition اكتؼال مسؿقح بف 

transition admissible 

آصطػاء ذم  اكتؼال مجؾة بغ حالتغ تسؿح بف ققاظد

 ادقؽاكقؽ الؽؿقمل-

alloy سبقؽة 

alliage 

أخورى  صورمادة صؾية تتؽقن مـ فؾز يضاو إلقف ظـا

َيف الوذي يتوللػ موـ  فؾزية أو ٓ فؾزية- مثال ذلؽ الشَّ

 كحاس وتقتقاء، والػقٓذ ادملػ مـ حديد وكربقن-

alpha counter طداد ألػا 

compteur d'alpha 

ر يتضووؿـ حجوورة شووورد الجفوواز إلؽووسوين مثووؾ ظوودا

 امت ألػا-سوقلؾعد خاصة تؽشػ ا 

alpha decay التػؽؽ ألػا 

désintégration alpha 

امت سووقتػؽؽ إصعاظل تؾؼائل يمدي إػ إصودار ا 

 ألػا مـ كقى الذرات ادشعة-

alpha emitter ُمْصِدر ألػا 

émetteur alpha 

 امت ألػا-سوقمادة تتػؽؽ بنصدار ا 

alpha particle  ُؿ ألػاسـقاجل  

particule alpha 

كووقاة ذرة اقؾقووقم، وتتووللػ مووـ بروتووقكغ وكسوكووغ- 

امت ألػا مـ بعض ادقاد ادشعة وتسيب سوقتصدر ا 

، ولووذا ففوول اصووديدً  الوودى مرورهووا ذم الغووازات تليـًوو

 متتص بسفقلة لدى اخساقفا ادادة-

alpha scattering امت ألػاسـقتبعثر اجل  

dispersion alpha 

امت ألػوووا كتقجوووة اصوووطدامفا سووووقتغووور ادمووواه ا 

 امت أخرى-سوقبج
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alpha-rays األشعة ألػا 

rayons alpha 

 امت ألػا تصدر ظـ مقاد مشعة-سوقتدفؼ مـ ا 

alpha-spectrometer مؼقاس صقػ ألػا 

spéctromètre d'alpha 

 امت ألػا حسب ضاقتفا-سوقمؼقاس حييص ظدد ا 

alternating current (AC) تقار متـاوب 

courant alternatif 

بتوقاتر  اتقار كفربائل يغر ادماه جرياكف ذم الدارة دوريً 

f -مستؼؾ ظـ مؽقكات الدارة 

alternator َبة  ُمـَقِّ

alternateur 

جفوواز لتقلقوود التقووار ادتـوواوب مووـ حتقيووؾ الطاقووة 

 ادقؽاكقؽقة إػ ضاقة كفربائقة-

 

altimeter مؼقاس آرتػاع 

altimeter 

جفاز حيدد ارتػاع جسؿ فقق مستق حمدد كسطح اليحر 

ويقجد مـف كقظان: كقع يعتؿد ظذ ققواس الضوغط  مثًل 

 ا قي- وكقع يعتؿد ظذ اكعؽاس أمقاج الراديق-

altitude ارتػاع 

altitude 

 ادسافة الشاققلقة فقق شطح اليحر- ,0

بووغ إفووؼ  لشوووذم الػؾووؽ: الزاويووة ذم مسووتق رأ,2

 وادستؼقؿ القاصؾ بغ الراصد وا رم ادرصقد-

 -angle of elevation ايسؿك أيًض 

aluminium أدـققم 

aluminium 

، 03، وظووودده الوووذريAlكقؿقوووائل رموووزه  صوووورظـ

، وكثافتووف الـسوويقة 2639805وكتؾتووف الذريووة الـسوويقة 

درجوووووووة  66532، وكؼطوووووووة اكصوووووووفاره 236984

 درجة شؾزيقس- 2447شؾزيقس، وكؼطة غؾقاكف 

amalgamation مؾغؿة؛ متؾُغؿ 

amalgamation 

 تؽقيـ شيقؽة فؾزية يؽقن الزئيؼ أحد مؽقكاهتا-

amber )كفرمان )طـرب 

amber 

Ar: Anbar 

راتغ )راتقـَج( صػاو أصػر أو برتؼايل أو بـول مائوؾ 

لألمحوور، يسووتعؿؾ ٕغووراض الزيـووة ولووقس لووف صووؽؾ 

 قبرية-متيؾقر، يستخرج مـ إصجار الصـ

ambient temperature 

 درجة حرارة القسط ادحقط

température ambiante 

 درجة احلرارة السائدة ذم جق الغرفة-

americium أمريشققم 

américium 

، 95، ظوودده الووذري Amكقؿقووائل، رمووزه  صووورظـ

05هووق Am243والعؿوور الـصووػل لـظووره 
3

 × 838 

 ما بعد الققراكققم- صوروهق مـ العـا اظامً 

ametropia صـرتقف الب  

amétropie 

قصقر ذم مؽقكات العغ مـ ا سؿ اليؾقري واخلؾط 
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ادووائل يوومدي إػ تشووؽقؾ صووقرة غوور واضووحة ظووذ 

 والَؼَدع- صورالي صورصيؽقتفا ، مثؾ قِ 

Amici prism مقشقر أمقتم 

prisme d'Amici 

مقصووقر مركووب يسووتعؿؾ لتحؾقووؾ الطقووػ بووالـظر 

ػ مؽقكاتوف دون اكحرافوف ففوق حيؾوؾ الضوقء إ صوراديا

ه - يصوووـع موووـ زجووواج الػؾـوووت شوووورظوووـ خوووط 

)رصووواو( والزجووواج التووواجل )كوووراون( الؾوووذيـ 

 اان الضووقء بادموواهغ خمتؾػووغ- يسووؿك أيًضووسوووريؽ

direct vision prism  أوroof prism- 

ammeter مؼقاس األمبري 

ampèremètre 

 مؼقاس صدة التقار الؽفربائل بإمير-

ammeter shunt ُمَػرِّ ّطة مؼقاس األمبري 

shunt d'ampèremètre 

مؼاومووة صووغرة تقصووؾ ظووذ التػوورع بووغ مربطوول 

ادؼقوواس الغؾػوواين فتسوووؿح باشووتعاملف لؼقوواس تقوووار 

 كفربائل صديد )بإمير(-

amorphous solid 

 جامد ٓ بؾقري؛ جسؿ صؾب ٓ بؾقري

solide amorphe 

قس جسووؿ صووؾب لووقس لووف بـقووة بؾقريووة بؿعـووك أكووف لوو

 لذراتف اكتظام ضقيؾ اددى ومـ أمثؾتف الزجاج-

amperage أمبريية 

amperage 

 صدة التقار الؽفربائل بإمير-

ampere أمبري 

ampère 

واحووودة ققووواس صووودة التقوووار الؽفربوووائل ذم مجؾوووة 

يان صووحـة شووورالقاحوودات الدولقووة وهووق يسوواوي 

كفربائقة مؼدارها كقلقن واحد ذم الثاكقوة، ويرموز قوا 

 -Aرو باحل

ampere-hour ساطة -أمبري  

ampère-heure 

واحدة ققاس كؿقة الؽفرباء وهل متثؾ تؽاموؾ تودفؼ 

بووإمير موودة شوواظة- تسووتعؿؾ هووذه  االتقووار مؼوودرً 

 صووورالقاحوودة لتؼوودير شووعة ادوودخرات ورمزهووا ادخت

Ah  أيAmp-hr- 

Ampere's rule قاطدة أمبري 

règle d'Ampère 

حوقل كاقوؾ  سولحلؼؾ ادغـطققاظدة تـص ظذ أن ادماه ا

ي فقف تقار كفربائل تؽقن مـ يؿغ إػ يسار إكسان سوري

 أمير الذي خيسقف التقار مـ قدمقف إػ رأشف-

ampere-turn  لػة –أمبري  

ampère-tour 

ة ذم مجؾووة سوووقواحوودة ققوواس الؼووقة ادحركووة ادغـطق

وهوول  ATالقاحوودات الدولقووة، ويرمووز قووا بووالرمز 

ة ادتقلوودة مووـ سوووقة ادحركووة ادغـطقبووالتعريػ الؼووق

ي فقفا تقار كفربوائل سورحؾؼة مملػة مـ لّػة واحدة ي

 صدتف أمير واحد-

amplification تضخقؿ 

amplification 

 تقلقد َخْرٍج ذم دارة أكز مـ دخؾفا-

amplification factor طامؾ التضخقؿ 

facteur d'amplification 

ة تغر جفد الصػقحة هق ذم صامم ثلثل ادساري كسي

Va∆   إػ تغوور جفوود الشوويؽةVg∆  مووع بؼوواء تقووار

 -µويرمز لف باحلرو اثابتً   Iaالصػقحة 

amplifier ؿ  مضخِّ

amplificateur 
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جفاز إلؽوسوين يسوتعؿؾ لزيوادة صودة إصوارة تسوؾَّط 

ظذ مدخؾف- تسؿك الـسية بوغ خورج ا فواز ودخؾوف 

 ؾَّطة-ربح ادضخؿ وهق تابع لسدد اإلصارة ادس

amplitude َسَعة؛ إزاحة زاوية 

amplitude 

شعة: أكز إزاحة دؼدار مفتز ظـ وضعف ذم حالوة  ,0

ط ادسووافة بووغ سوووقالتووقازن، وهوول ذم الـووقاس الي

وضع اشوتؼرار كورة الـوقاس وأبعود كؼطوة تصوؾ 

إلقفا، وذم مقجوة جقيقوة الؼقؿوة العظؿوك ادطؾؼوة 

 لؾؿطال-

لتؿثقؾ الؼطيل لؾعودد ذم ا θإزاحة زاوية: الزاوية  ,2

 ا، وتسووؿك أيًضووالعؼوودي 

argument- 

amplitude modulation عة  تعديؾ السَّ

modulation d'amplitude 

ضريؼووة لـؼووؾ ادعؾقمووات بوولمقاج الراديووق تتغوور فقفووا 

لتغور شوعة اإلصوارة ادوراد  اشعة ادقجة احلامؾوة وفًؼو

 -AMبثفا، يرمز قا بالرمز 

 

amplitude of oscillation سعة آهتزاز 

amplitude d'oscillation 

أكز إزاحة دؼدار مفتز ظـ وضع آشتؼرار، وتؼاس 

بالػؾط ذم حالة إصارة كفربائقة  أو بقاحودات الطوقل 

 للهتزازات ادقؽاكقؽقة-

amplitude of vibration سعة الذبذبة 

amplitude de vibration 

 -amplitude of oscillationاكظر 

analog computer حاسقب متاثظ 

ordinateur analogique 

حاشووقب متثووؾ فقووف الؽؿقووات بؿتغوورات فقزيائقووة 

دارات  صووووروتوووسجؿ فقوووف وشوووائط ادسوووللة إػ ظـا

 كفربائقة أو مقؽاكقؽقة مؽافئة-

analog to digital converter 

 حمقل التامثظ إغ رقؿي

convertisseur analogique-numérique 

فاز حيقل اإلصارات التامثؾقة ادسوتؿرة إػ إصوارات ج

 رقؿقة متؼطعة متـاشية معفا-

analyser حُمَؾِّؾ 

analyseur 

يات لتحديووود مسوووتقى صوووورجفووواز يسوووتعؿؾ ذم الي

- فعـوودما يتقافووؼ ااشووتؼطاب ضووقء مسووتؼطب خطًقوو

ادماهوووا ادحؾوووؾ واشوووتؼطاب الضوووقء جيتووواز الضوووقء 

هوذه الشودة ادستؼطب ادحؾؾ بشدة ظظؿك، وتـعدم 

 أو تضعػ بؼدر كير ظـدما يتعامد ادماهامها-

analytical gap فرجة حتؾقؾقة 

distance entre électrodes 

يغ يصدر ظـوف ضوقء ذم جفواز سورحقز حمصقر بغ م

 -التحؾقؾ الطقػل اإلصداري

 -electrode gap اتسؿك أيًض 

analytical mechanics مقؽاكقؽ حتؾقظ 

mécanique analytique 

 تطيقؼ حساب التػاضؾ والتؽامؾ ذم ادقؽاكقؽ التؼؾقدي-

analyzer حمؾِّؾ 

analyseur 

 -analyserاكظر 

anastigmat طدسة ُكْؼطِقَّة 

anastigmat 
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ي توـخػض فقفوا صوورظدشة جسوؿقة ذم جفواز ب ,0

 الزيقغ بدرجة كيرة-

ظدشووة كظووارة ضيقووة مصووححة لؾزيووقغ ذات أكصوواو  ,2

فؼل-أقطار اكحـاء خمتؾػة ذم ا  دستقيغ الشاققيل وٕا

anastigmatic lens طدسة ُكْؼطِقَّة 

lentille anastigmat 

 -anastigmatاكظر 

anastigmatism ُكْؼطِقَّة 

anastigmatisme 

Gr: an =  ٓ + a = مـ دون + stigma = كؼطة 

ية التوول تشووؽؾ صووورخاصووة تتصووػ هبووا إجفووزة الي

 ًٓ  -اكؼطقً   سؿ كؼطل خقا

anechoic room غرفة طديؿة الصدى 

chambre sourde 

عوودم فقفووا الصوودى أو اكعؽوواس الصووقت،  غرفووة يؽوواد ـي

تصؿؿ إلجراء دمارب ذم الصقت وتؽسك كافة شوطقحفا 

 -dead room ابؿقاد ماصة لؾصقت، تسؿك أيًض 

anemometer  طة الريحسـرمؼقاس  

anémomètre 

Gr: anemos =  ريح + meter = مؼقاس 

ظة الريواح أو أي شوائؾ شوورس مؼقاس يستعؿؾ لؼقوا

متدفؼ، يتللػ ذم أبسط أصؽالف مـ ظدد مـ إقداح 

 أو الشػرات مقزظة ظذ حمقر-

 

aneroid barometer مؼقاس ضغط ٓ سائظ 

baromètre anéroide  

Gr: aneron = شائع ٓ 

مؼقوواس ضووغط ٓ يسووتعؿؾ فقووف شووائؾ، يتووللػ مووـ 

د مووـ ظؾيووة معدكقووة مػرغووة مووـ اقووقاء  فووزة بعوود

- يمدي تغر الضوغط ظوذ صورالروافع إضافة إػ مم

شطح العؾية ادػرغة إػ حركة الروافع وموـ ثوؿ إػ 

 -صوردوران ادم

 

angle زاوية 

angle 

فرجة بغ مستؼقؿغ متلققغ صوادريـ موـ كؼطوة أو 

 مستقيغ صادريـ مـ فصؾ مشس -

angle of contact زاوية التامس 

angle de contact 

الزاويووة ادتشووؽؾة بووغ شووطح شووائؾ وجوودار القظوواء 

 ادقضقع فقف بسيب ققى التقتر السطحل-

angle of deviation زاوية آكحراف 

angle de déviation 

ظـ ادمواه  سولالزاوية التل يـحرو فقفا صعاع كفرضق

 وروده لدى دخقلف إػ وشط ما-

angle of deviation in a prism 

 آكحراف دم مقشقر زاوية

angle de déviation dans un prisme 

الزاوية بغ ممدد الشوعاع الوقارد ظوذ شوطح ادقصوقر 

والشعاع اليارز مـف وهل تتيوع زاويوة الوقرود وزاويوة 
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رأس ادقصقر وكقع الزجاج ادصوـقع مـوف إضوافة إػ 

 ضقل مقجة الضقء القارد ظؾقف-

angle of dip زاوية ادَْقؾ 

angle d'inclinaison 

إريض ظووذ إفووؼ،  سووولزاويووة مقووؾ احلؼووؾ ادغـطق

 -inclination اتسؿك أيًض 

angle of emergence زاوية الربوز 

angle d'émergence 

الزاويووة التوول يصووـعفا الشووعاع الضووقئل اليووارز مووـ 

مع الـاطؿ ظذ شطح هوذا القشوط ظـود  شوروشط كا

 كؼطة الزوز-

angle of friction ٓحتؽاكزاوية ا  

angle de frottement 

زاويووة طؾفووا يسوواوي معامووؾ آحتؽووا ، ويؿؽووـ 

ققاشفا بؼقاس الزاوية التل يؿقؾ هبا شطح ظذ إفؼ 

ظـوودما ييوودأ اكووزٓق جسووؿ آخوور ظؾقووف وهوول تتعؾووؼ 

 -سوغبطيقعة السطحغ ادتلم

angle of incidence زاوية القرود 

angle d'incidence 

لشووعاع الضووقئل الووقارد ظووذ الزاويووة التوول يصووـعفا ا

أو ظاكس مع الـاطؿ ظذ شطح القشوط  شوروشط كا

 ظـد كؼطة القرود-

angle of lag زاوية التلخر 

angle de retard 

الػرق السالب بغ ضقر إصارة جقيقة يتلخر ظـ ضوقر 

 اإصارة جقيقة مرجعقة قوام كػوس الودور، تسوؿك أيًضو

lag angle- 

angle of lead زاوية التؼدم 

angle d'avancement 

الػرق ادقجب بغ ضقر إصارة جقيقة يتؼدم ظذ ضوقر 

 اإصارة جقيقة مرجعقة قوام كػوس الودور- تسوؿك أيًضو

lead angle- 

angle of minimum deviation 

 زاوية آكحراف األصغر

angle de minimum de déviation 

أصووغر زاويووة يـحوورو فقفووا صووعاع ضووقئل بووارز مووـ 

وروده، وظـوودها تتسوواوى زاويتووا  مقصووقر ظووـ ادموواه

 القرود والزوز-

angle of nutation زاوية الرتكُّح 

angle de nutation 

الزاويووة التوول يووسّجح ضووؿـفا حمووقر دوران جسووؿ 

 صؾب أثـاء حركة اديادرة-

angle of phase زاوية الطقر 

angle de phase 

الزاويووة القاقعووة بووغ ضووقري إصووارتغ جقيقتووغ قووام 

 ذاتف- السدد

angle of polarization زاوية آستؼطاب 

angle de polarisation 

زاويووة آكعؽوواس ظووذ وشووط كالزجوواج يؽووقن فقفووا 

 اتسؿك أيًض  -اكؾقً  ااشتؼطابً  االضقء ادـعؽس مستؼطيً 

Brewster angle  أوpolarizing angle- 

angle of precession زاوية ادبادرة 

angle de precession 

 كصػ زاوية رأس خمروط اديادرة-

angle of reflection زاوية آكعؽاس 

angle de réflexion 

الزاويووة بووغ الشووعاع الضووقئل ادووـعؽس ظووذ شووطح 

 ظاكس والـاطؿ ظذ السطح ظـد كؼطة القرود-
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angle of refraction زاوية آكؽسار 

angle de réfraction 

ظـوود شووطح  سووورالزاويووة بووغ الشووعاع الضووقئل ادـؽ

 والـاطؿ ظذ السطح ظـد كؼطة القرود- شوركا

angle of scattering زاوية التبعثر 

angle de diffusion 

ؿ أو سوووقالزاويووة التوول يصووـعفا مووع ادموواه الووقرود ج

 صعاع غاما بعد تيعثره ظذ ذرات وشط جيتازه-

angström أكغسرتوم 

angström 

05,05تساوي  Aoواحدة ضقل رمزها 
 -امسً  

angular acceleration  ّتسارع زاوي 

accélération angulaire 

 ظة الزاوية بدٓلة الزمـ-سورمعدل تغر ال

angular distribution  ّع زاوي  تقزُّ

distribution angulaire 

امت أو الػقتقكات الـافذة موـ موادة سوقإحصاء ظدد ا 

وفووؼ كووؾ زاويووة مووع مـحووك الووقرود كتقجووة اكتثووار هووذه 

 و الػقتقكات ظذ ذرات ادادة ادارة فقفا-امت أسوقا 

angular frequency  ّتردد زاوي،ّ تقاتر زاوي 

fréquence angulaire 

 -ωويرمز لف بالرمز  π2بو   fجداء تردد آهتزاز 

angular height  ّارتػاع زاوي 

altitude angulaire 

 الزاوية التل يصـعفا خط الـظر إػ هدو ما مع إفؼ-

angular magnification ؿسـقجت  

grossissement angulaire 

الـسية بغ الزاوية التل يورى ضوؿـفا خقوال جسوؿ ذم 

ي وبغ الزاوية التل يرى ضوؿـفا ا سوؿ صورجفاز ب

 اي  فورً صوورذاتف بالعغ ادجردة- وإذا كان ا فاز الي

فنن الزاوية التل يرى ضؿـفا ا سوؿ بوالعغ ادجوردة 

ؿـفا ا سوؿ ظـودما يؽوقن هل الزاوية التول يورى ضو

 شـتقؿس مـ العغ- 25ظذ بعد 

 

angular momentum 

 اكدفاع زاوي؛ طزم آكدفاع

moment angulaire 

L، مّتجف يرمز لوف بوالرمز Oؿ حقل كؼطة سوقهق،  

 

rؿ سوووقويسوواوي ا ووداء ادتجووف دتجووف بعوود ا 


ظووـ 

Pذم آكدفاع اخلطل  Oالـؼطة 

PrLأي:  


 

angular momentum of rigid body 

 اكدفاع زاوّي  جلسٍؿ صؾد

moment angulaire d'un corps rigide 

هووق،  سووؿ صووؾد حووقل حمووقر ظطالووة، جووداء ظووزم 

ظتف الزاوية شورذم  Iظطالتف 


أي:  ، 


.IL- 

angular velocity طة زاِويَّةسـر  

vitesse angulaire 

هوول،  سووؿ يوودور حووقل حمووقر، معوودل تغوور اكزياحووف 

ويؽووقن  ωمووع الووزمـ ويرمووز قووا بووالرمز  θالووزاوي 

ω=dθ/dt (  وتؼووواس بالراديوووان ذم الثاكقوووةrad/sec ،)

 θويوة  ؿ يتحر  ظذ مـحـ هل معودل تغور الزاسوقو 

 مع الزمـ التل يصـعفا متجُف مقضِعف مع حمقر ثابت-
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angular wave functoin الدالة ادقجقة الزاوّية 

fonction d'onde angulaire 

ا زء مـ الدالة ادقجقة ادتعؾوؼ بوالزاويتغ الؼطيقتوغ 

θ  وφ  فؼط، ويرمز قا بالرمزY (θ,φ)- 

anharmonic oscillator ازة ٓ تقاف ؼقةهزَّ  

oscillateur nonharmonique 

هوووزازة ٓ يسووويب اكزياحفوووا ظوووـ وضوووع تقازهنوووا 

 خضقظفا لؼقة متـاشية مع هذا آكزياح-

anion أكققن 

anion 

 أيقن شالب الشحـة-

anisotropic medium وسط ٓ متـاحي 

milieu anisotrope 

 وشط ختتؾػ خقاصف باختلو آدماه- فاخلشب موثًل 

قرات ذات اليـقة غر التؽعقيقة هل وشط ٓ متـاح واليؾ

بؾووقرات ٓ متـاحقوووة فوووقام يتعؾوووؼ بووويعض اخلصوووائص 

 ة-سوقالػقزيائقة، كؿؼدرهتا ظذ مترير إمقاج الؽفرضق

anisotropy تـاحي ٓ 

anisotropie 

 اختلو بعض الصػات الػقزيائقة باختلو آدماه-

annealing تؾديـ 

recuit 

الػؾووزات إلزالووة  ضريؼووة معا ووة حراريووة تطيووؼ ظووذ

اإلجفووادات الداخؾقووة فقفووا بحقووث يسووفؾ تشووؽقؾفا 

 ومعا تفا-

annihilation إفـاء؛ فـاء 

annihilation 

ؿف ادضوواد سوووقؿ بجسوووقآلقووة جيووري فقفووا التحووام ج

ؿغ وحتوققام إػ ضاقوة سوقويمدي ذلؽ إػ فـائفام كج

 إصعاظقة ظذ صقرة فقتقكات أو مقزوكات-

annihilation of a nucleonic pair 

 فـاء زوج كؽؾقين

annihilation d'une paire nucléonique 

 فـاء كؽؾقكات مع مضاداهتا يمدي إػ مقزوكات-

annihilation operator ممثر الػـاء 

opérateur d'annihilation 

موومثر الػـوواء، ذم ادقؽاكقووؽ الؽؿووقمل، خيػووض ظوودد 

لووة اكشووغال حالووة مووا بؿؼوودار القاحوود- وإذا أثوور ذم حا

 ؿ واحد أدى إػ فـائف-سوقذات ج

annular nozzle هة َحَؾؼقة  فقَّ

orifice annulaire 

هة تـتفل بؿـػث َحَؾؼل الشؽؾ-  فقَّ

anode أكقد؛ َمْصَعد 

anode 

Gr: ana =  ضقق + hodos =  ضريؼ  

ى الذي يسوؾَّط ظؾقوف ا فود سورى ادقجب، أو ادسوراد

ى سورم ثـائل ادالؽفربائل إظذ وهق الصػقحة ذم صام

 أو ثلثل ادساري التل تـجذب إلقفا اإللؽسوكات-

anode current تقار ادَْصَعد 

courant anodique 

 -plate currentاكظر 

anode saturation إشباع تقار ادصعد 

saturation anodique 

ٓ يؿؽوـ دمواوزه ولوق  احالة يصؾ فقفا تقار ادصعد حدً 

ٓلتؼواط  اقـف وبوغ ادفويط، كظورً زيد فرق ا فد ادطيؼ ب

 اإللؽسوكات مـ ادفيط بادعدل ذاتف الذي تتقلد فقف-

anomalous dispersion د شاذ  تبدُّ

dispersion anormale 

تيدد يـتج ظـ حدوث اكؼطاع ذم اخلط اليقواين لؼريـوة 

، وهووق λاكؽسووار ادووادة بدٓلووة ضووقل مقجووة الضووقء 
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 متصا -ائط آصورحيصؾ ذم جقار خطقط أو 

 

anomalous Zeeman effect مػعقل زيامن الشاذ 

effet Zeeman anormal 

اكشطار كؾ مـ اخلطقط الطقػقوة الصوادرة ظوـ مـيوع 

ضقئل إػ أكثر مـ ثلثة خطقط كتقجة تسؾقط حؼوؾ 

ضعقػ ظوذ ذرات ادـيوع الضوقئل، وهوق  سولمغـطق

 يعزى إػ شيقـات اإللؽسوكات-

antenna هقائي 

antenne 

Lat: antenna 

 -aerialاكظر 

antibaryon باريقن مضاد 

antibaryon 

ؿ مضاد لؾياريقن- وتشؿؾ الياريقكات الزوتقكوات سوقج

 امت أخرى كتؾتفا أكز مـفا-سوقوالـسوكات وج

لؾيوواريقن ادشووحقن بوواريقن مضوواد معوواكس لووف ذم 

 (-0,الشحـة وظدده الياريقين )

antiatom ذرة مضادة 

antiatome 

ػ كقاهتوا موـ بروتقكوات مضوادة وكسوكوات ذرة تتلل

كوام هوق صولن  امضادة وتدور حققا بقزيسوكات متامً 

 الذرة العادية-

anticoincidence circuit دارة التطابؼ ادضاد 

circuit d'anticoïncidence 

دارة إلؽسوكقووة ذات موودخؾغ قووا خوورج واحوود إذا 

وردت كيضة ظوذ أحود مودخؾقفا ور تورد كيضوة ظوذ 

 خؾفا أخر-مد

antiferromagnetism ة حديدية مضادةقسمغـطق  

antiferromagnétisme 

ة لؾوذرات سووقصػة مادة تصطػ فقفا العوزوم ادغـطق

ذم الشيقؽة اليؾقرية بادماهات متعاكسة ظذ التـواوب 

ظـدما تؽقن درجة حرارهتا دون درجة معقـوة تودظك 

 - Néelدرجة حرارة كقؾ 

antimatter مادة مضادة 

antimatière 

امت مضوووادة- سوووقمووادة تتووللػ بؿجؿقظفووا مووـ ج

مووـ ثامكقووة  تتووللػ ذراتووف فإكسووجغ ادضوواد مووثًل 

بروتقكات مضادة ومـ ثامكقة كسوكوات مضوادة وموـ 

 ثامكقة إلؽسوكات مضادة )بقزيسوكات( تدور حققا-

antimony إثؿد؛ أكتؿقان 

antimoine 

وكتؾتوف  50، ظدده الذري Sbكقؿقائل، رمزه  صورظـ

 -220375الذرية الـسيقة 

anti-neutrino كرتيـق مضاد 

anti-neutrino 

ؿ مضواد لؾـسيـوق كتؾتوف صويف معدوموة يرموز لوف سوقج

 -بالرمز 

antinodal point كؼطة بطـ 

point ventral 

كؼطة ذم مقجة مستؼرة يؽقن فقفا آكزياح ظـ وضع 

دسوافة بوغ بطـوغ متتوالقغ ، وتؽقن ااالتقازن أظظؿقً 

ذم مقجة مستؼرة مساوية كصػ ضقل ادقجة، تسؿك 

 -antinode  اأيًض 
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antinode بطـ 

ventre 

 antinodal pointاكظر 

antiparallel vectors .متجفان متعاكسان 

vecteurs  antiparallèles 

متجفووان حمؿووقٓن ظووذ حامووؾ واحوود وقووام ادماهووان 

 متعاكسان-

anti-particle ؿ مضادسـقج  

anti-particule 

ؿ آخر لف كػس اخلصائص التول سوقؿ ما، جسوقهق،  

ٓ إصارة قا )مثؾ الؽتؾة والعؿر القشطل والسويغ(، 

أما اخلصائص التل قا إصارة فتؽقن مسواوية بالؼقؿوة 

وخمتؾػة باإلصوارة )مثوؾ الشوحـة الؽفربائقوة والعودد 

اد تلصوقا ؿف ادضسوقؿ بجسوقالياريقين( وإذا التؼك ج

 )فـِقا( وحتقلت كتؾتامها إػ فقتقكات أو مقزوكات-

antiprincipal points تانسـقكؼطتان أصؾقتان طؽ  

points antiprincipaux 

كؼطتووان تؼعووان ذم مسووتقيغ ظؿووقديغ ظووذ ادحووقر 

ية تؽوووقن إحووودامها خقوووال صووووري  ؿؾوووة بصوووورالي

إخوورى- وإذا وضووع ذم إحوودامها جسووؿ تشووؽؾ لووف 

ب ذم الـؼطة إخرى مساو لف ذم الطوقل- خقال مؼؾق

 -negative principal points اوتسؿقان أيًض 

antiproton بروتقن مضاد 

antiproton 

ؿ مضاد لؾزوتقن لف كتؾة الزوتقن وشويقـف الوذي سوقج

 وحيؿؾ صحـة كفربائقة مساوية شالية- 0.2يساوي 

antireflection coating صالء مضاد لالكعؽاس 

revêtement antiréflexion 

غشاء رققؼ مـ موقاد كفور كافوذة يرشوب ظوذ شوطح 

فقؼؾوؾ موـ اكعؽواس الضوقء  شوورظدشة أو وشوط كا

 ظؾقف ويزيد مـ صدة الضقء الـافذ مـف-

antireflector سطح مضاد لالكعؽاس 

antiréflecteur 

شطح مطع بغشاء رققؼ مـ مقاد كفركافذة يؼؾؾ موـ 

 اكعؽاس الضقء ظؾقف-

antiresonance  ّجتاوب صاد 

antirésonance 

دماوب ذم دارة تقار متـاوب تؽقن فقوف قيقلقوة الودارة 

مقصووقلتغ ظووذ  Cوشووعة  Lادؽقكووة مووـ حتريضووقٍة 

 parallel االتقازي ذم ققؿتفا الصغرى، تسؿك أيًضو

resonance ذم دارة كفوووذه يؽوووقن ظاموووؾ الؼووودرة -

 القاحد- امساويً 

antisymmetric function التـاضرة سـقدالة طؽ  

fonction antisymétrique 

 -.y (x) = y(-x)ط التايل: شوردالة حتؼؼ ال

antisymmetric wave function 

 ة التـاضرسـقدالة مقجقة طؽ

fonction d'onde antisymétrique 

دالة مقجقة تصػ ظدة فرمققكوات تتغور إصوارهتا إذا 

 تيادل فرمققكان مققعقفام-

aperiodic wave مقجة ٓدورية 

onde aperiodique 

 قا كادقجة العابرة- امقجة ٓ تردد حمددً 

aperture فتحة 

ouverture 

الؼطوور الػعووع لعدشووة أو موورآة الووذي يسووؿح بؿوورور 

رة أو مؼراب-صورالضقء إػ مـظقمة ب  ية كؿصقِّ

aperture of a lens فتحة طدسة 

ouverture d'un objectif 

 -apertureاكظر 
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aperture stop  ِّد الػتحةحمد  

limiteur d'ouverture 

ية حتوودد مؼوواس حزمووة صووورأداة ذم مؼدمووة مـظقمووة ب

إصعة الضوقئقة التول يؿؽـفوا أن تعوز ادـظقموة موـ 

كؼطووة معقـووة مووـ جسووؿ إػ الـؼطووة ادـوواطرة قووا ذم 

 الصقرة التل تشؽؾفا قا ادـظقمة-

apex ذروة ، رأس 

apex 

ة أو ذم الرياضووقات: رأس مثؾووث مؼابووؾ لؼاظوود ,0

 رأس خمروط أو هرم-

ذم اإللؽسوكقووات: الـؼطووة التوول تيؾووغ فقفووا صوودة ,2

 إصارة كفربائقة ققؿتفا العظؿك-

aphelion أوج اددار حقل الشؿس 

aphélie 

Gr: apo = بعقد +  heliôs = صؿس 

ة سووقكؼطة يؽوقن فقفوا بعود كقكوب ذم ادـظقموة الشؿ

 -اظـ الشؿس أظظؿقً 

aplanatic زيغي ٓ 

aplanétique 

ًٓ  شورصػة شطح ظاكس أو كا  B اكؼطًقو يشوؽؾ خقوا

و الـظور ظوـ الزاويوة التول صوورمـ جسؿ ب Aلـؼطة 

 يرد فقفا الشعاع مـ ا سؿ )أي بل زيغ كروي(-

aplanatic lens طدسة ٓ زيغقة 

lentille aplanétique 

حة الزيغ الؽروي، ففول تشوؽؾ  سوؿ  ظدشة مصحَّ

 ًٓ وية ورود الشعاع مـ مفام كاكت زا اكؼطقً  كؼطل خقا

 الـؼطة ا سؿقة إػ شطح العدشة-

aplanatic surface سطح ٓ زيغي 

surface aplanétique 

 -aplanaticاكظر 

apochromatic lens طدسة فائؼة الال لقكقة 

lentille apochromatique 

حة الزيووغ الؾووقين ظـوود ثلثووة أضووقال  ظدشووة مصووحَّ

لثة أصوـاو مقجقة متػاوتة، وهل تسكب ظادة مـ ث

مـ الزجاج أو أكثر ولذا ففل أفضوؾ موـ العدشوات 

الللقكقووة التوول تصووحح الزيووغ الؾووقين ظـوود ضووقلغ 

مقجقغ خمتؾػغ يؼعان ظادة ضوؿـ مـطؼتول الؾوقكغ 

 إمحر وإزرق مـ ضقػ الضقء-

apochromatic lens system 

 مـظقمة طدسات فائؼة الال لقكقة

système de lentilles apochromatiques 

 مـظقمووة تشووتؿؾ ظووذ ظدشووات فائؼووة الوول لقكقووة أي

حة الزيغ الؾقين ظـد ثلثة أضقال مقجقة خمتؾػة-  مصحَّ

apochromatic objective 

 جسؿقة فائؼة الال لقكقة

objectif apochromatique 

مجؾة العدشات الؼريية مـ ا سؿ ذم  فور صوححت 

 ة-زيقغفا الؾقكقة ظـد ثلثة أضقال مقجقة خمتؾػ

apostilb أبقستؾب 

apostilb 

واحدة قديؿة لؼقاس الؽثافوة الضوقئقة السواقطة ظوذ 

مووـ اللمووزت- تسووؿك  0.05555شووطح تسوواوي 

 -asbها صوروخمت blondel  اأيًض 

apparatus جفاز 

appareil 

آلووة مصووؿؿة لؾؼقووام بعؿووؾ حموودد، كالتؾػوواز والراديووق 

 وادثؼب---

apparent depth طؿؼ ضاهري 

profondeur apparente 

ظؿؼ جسوؿ غواضس ذم ادواء أو ذم وشوط صوػاو كوام 
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ييدو لؾعغ الـاطرة إلقف موـ اقوقاء، حقوث ييودو أقوؾ 

 مـ ظؿؼف احلؼقؼل كتقجة اكؽسار الضقء- اظؿؼً 

apparent expansion متدد ضاهري 

dilatation apparente 

التؿدد احلجؿل لسائؾ لدى رفع درجة حرارتوف دون 

 اوي لؾسائؾ بعغ آظتيار-أخذ متدد القظاء احل

apparent force ققة ضاهرية 

force apparente 

الؼقة التول يـيغول إدخاقوا ذم مجؾوة إحوداثقات كسويقة 

بحقووث تتحؼووؼ قووقاكغ كقووقتـ ذم هووذه ا ؿؾووة، مثووال 

 ذلؽ ققة كقريقلقس-

apparent power قدرة ضاهرية 

puissance apparente 

ادتـوواوب  جووداء جووذر متقشووط مربووع صوودة التقووار

الساري ذم الدارة أي صدتف ادـتجوة ذم جوذر متقشوط 

مربووع الػؾطقووة ادسووؾَّطة أي الؼقؿووة ادـتجووة دون أخووذ 

فرق الطقر بوغ صودة التقوار والػؾطقوة بعوغ آظتيوار 

 وتؼاس بالػؾط-أمير-

approximate value ققؿة تؼريبقة 

valeur approximative 

 ققؿة لقست دققؼة وتػل بالغرض-

approximation methods صرائؼ التؼريب 

méthodes d'approxination 

كظريووات أو ضرائووؼ رياضووقة دعا ووة مسووائؾ فقزيائقووة بغقووة 

ضطراب-  احلصقل ظذ كتائج تؼرييقة ومثال ذلؽ كظرية ٓا

aqueous humour ِخْؾط مائي 

humeur aqueuse 

Lat: aqueous = مائل 

 وجسؿفا اليؾقري-شائؾ يؿأل احلِّقز بغ قركقة العغ 

arbitrary constant ثابتة اختقارية 

constante arbitraire 

 ثابتة ققؿتفا اختقارية-

arc ققس 

arc 

 قطعة مـ حمقط دائرة-

arc carbon lamp مصباح الؼقس الػحؿقة 

lampe à arc de carbone 

مصياح يقلَّد فقف الضقء كتقجة مترير تقار كفربائل بغ 

 غاز متليـ- يغ مـ الػحؿ ذمسورم

arc discharge سـياكػراغ قق  

décharge en arc 

ي ذم غواز أو بخوار سوورتقار كفربائل مستؿر صوديد ي

 يغ-سوركتقجة تسؾقط فؾطقة ظالقة بغ م

arc excitation ةسـقإثارة قق  

amorçage par arc 

اشتعامل ضاقة ققس كفربائقوة لـؼوؾ اإللؽسوكوات ذم 

 ت أظذ-الذرات مـ مداراهتا إػ مدارا

arc spectrum صقػ الؼقس 

spectre d'arc 

ضقػ ذرات معتدلة كاجؿ ظوـ تيخور موادة ذم قوقس 

كفربائقووة- ُيؿقَّووز ظووـ إضقوواو ا زيئقووة وإيقكقووة 

 -HeI  مثًل  Iبالرقؿ الروماين 

Archimede’s principle مبدأ أرمخقدس 

principe d'Archimède 

ذم  اأو جزئًقو اميدأ يـص ظذ أن كؾ جسؿ مغؿقر كؾقً 

شائؾ متقازن يؾؼك مـ السائؾ ققة دفع صاققلقة كحق 

إظووذ تسوواوي وزن السووائؾ ادووزاح ومسووؾَّطة ظووذ 

مركووز الوودفع الووذي هووق مركووز ثؼووؾ السووائؾ ادووزاح- 
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تسؿك هذه الؼقة دافعة أرمخقدس- ويـطيؼ هذا اديودأ 

 -اظذ الغازات أيًض 

area مساحة 

aire 

 دس ادربع-ققاس شطح أو مـطؼة واحدتف ا

areal velocity طة سطحقةسـر  

vitesse surfacique 

ادسوواحة التوول يؿسووحفا مسووتؼقؿ يصووؾ بووغ راصوود 

 وجرم شاموي ذم واحدة الزمـ-

Argand diagram خمطط أرغـد 

diagramme d' Argand 

مجؾووة إحداثقووة ديؽارتقووة تسووتعؿؾ لتؿثقووؾ إظووداد 

، تتووللػ مووـ حمووقريـ x+i yالعؼديووة مووـ الشووؽؾ 

ظذ ادحقر  yظذ ادحقر إفؼل و xمتعامديـ حيؿؾ 

 العؿقدي ظؾقف-

argon أرغقن 

argon 

 وكتؾتوف ،08، ظودده الوذري Arكقؿقوائل، رموزه  رصظـ

 -ا، وهق غاز خامؾ كقؿقائقً 393998الذرية الـسيقة 

argument إزاحة زاوية؛ متحقل مستؼؾ 

argument 

 -.amplitude (2)اكظر  ,0

تتيوع لوف ققؿوة الدالوة  xتحوقل و متحوقل مسوتؼؾ: م2

 -y = f(x) مثًل 

arithmetic طؾؿ احلساب 

arithmétique 

Gr: arithmetike= ظؾؿ إظداد 

فرع ذم الرياضقات يتـواول ظؿؾقوات ا ؿوع والطورح 

والرضب والؼسؿة ظذ إظداد الصوحقحة وادـطَّؼوة 

 واحلؼقؼقة والعؼدية-

arithmetic mean وسطي حسايب 

moyenne arithmétique 

 averageاكظر 

arm ذراع 

bras 

ُبعد حامؾ الؼقة ظـ حمقر الدوران- وذم الرافعة ادسوافة 

 العؿقدية بغ كؼطة آشتـاد وحامؾ متجف الؼقة-

arm of a couple ذراع ادزَدِوجة 

bras du levier 

ادسافة العؿقدية بغ قوقتغ متسواويتغ ومتعاكسوتغ 

  تملػان مزدوجة-حمؿقلتغ ظذ حامؾغ متقازيغ

armature ض؛ حافظة ادغـطقس  ادتحرِّ

armature 

ذم الؽفرباء: جزء ذم آلة كفربائقوة دوارة يشوتؿؾ ظوذ  ,0

التوول تتحورض فقفوا الؼووقة  شوولمؾػوات التقوار إشا

- سوولادحركة الؽفربائقة كتقجة دوران التدفؼ ادغـطق

ـ أن يؽقن هذا ا زء شاكـً   -اأو دوارً  ايؿؽ

ة: قضووقب مووـ احلديوود أو الػووقٓذ سوووقغـطقذم اد ,2

ة دغـطووقس كضووقي )لووف سوووقيغؾووؼ الوودارة ادغـطق

صووؽؾ كعووؾ الػوورس( لقحووافظ ظووذ ققتووف تسووؿك 

 -magnet keeper اأيًض 

arrester القاققة مـ الصقاطؼ 

paratonnerre 

وب صواققلقً  ذم  امقصؾ لؾؽفرباء ذو رأس موَذبَّب يركَّ

إرض، يعؿوؾ أظذ اليـاء، ويؿتد خارجف ويتصوؾ بو

ظذ تػريغ الشحـات الؽفربائقة التل حتؿؾفا السحب 

  اوحيؿوول اليـوواء مووـ خطوور الصووقاظؼ- يسووؿك أيًضوو

lightning conductor  أوsurge arrester- 

arsenic زركقخ 

arsenic 
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 ، وكتؾتوف33، وظدده الوذري Asكقؿقائل، رمزه  رصظـ

 -5373، وكثافتف الـسيقة 7439206الذرية الـسيقة 

artificial radioactivity 

 كشاط إشعاطي اصطـاطي

radio-activité artificielle 

امت سوووقكشوواط إصووعاظل يـشوول مووـ قصووػ مووادة بج

امت ألػا أوالـسوكات أو الزوتقكوات سوقيعة كا شور

 -induced radioactivity اوغرها- يسؿك أيًض 

aspheric surface سطح ٓ ُكروي 

surface asphérique 

كووروي لعدشووة أو موورآة قوود يلخووذ صووؽؾ شووطح غوور 

قطووع زائوود أو كوواقص أو مؽووافئ ويسووتعؿؾ إلزالووة 

 الزيقغ الؽروية-

assembly line خط جتؿقع 

chaine de montage 

ضريؼة ذم اإلكتاج يـتؼؾ فقفا ادـَتج ظذ ظودة حمطوات، 

د-  جيري ذم كؾ مـفا إكجاز ظؿؾ حمدَّ

associative law قاكقن جتؿقعي 

loi associative 

 يـص ظذ أن: oقاكقن لعؿؾقة ثـائقة ما رمزها 

(a ○ b) ○ c = a ○ (b ○ c) 

astatic needle إبرة ٓ اجتاهقة 

aiguille astatique 

تغ أو أكثور، تسوتؼر ذم أي سوق ؿقظة مـ إبرتغ مغـطق

 إريض- سولادماه تس  فقف وٓ تتلثر باحلؼؾ ادغـطق

astatic system مـظقمة ٓ اجتاهقة 

système astatique 

ة ادـتظؿوة وذلوؽ سوقمـظقمة ٓ تتلثر باحلؼقل ادغـطق

كتقجوووة دمؿقعفوووا موووـ مغووواكط ٓ يـوووتج ظـفوووا قوووقة 

 astatic، ومـفا سولة حمصؾة أو ظزم مغـطقسوقمغـطق

pair -أي الزوج الل ادماهل 

astatine أستات 

astate 

 85، ظوودده الووذري Atكقؿقووائل مشووع رمووزه  صووورظـ

 اقالقجقـقة- صورعـاوهق أثؼؾ ال

asterism مظفر كجؿي 

astérisme 

ذم راشوامت ضقوػ  اكؿط كجؿل الشؽؾ يشاهد أحقاكً 

 ـقة-سوقإصعة ال

asthenopia صـرَكالل الب  

asthenopia 

 -visual fatigueاكظر 

astigmat طدسة ٓ كؼطقة 

lentille astigmate 

 -astigmatic lensاكظر 

astigmatic lens  ْطِقَّةطدسة ٓ ُكؼ  

lentille astigmatique 

 ًٓ يؽوقن  آ كؼطًقو ظدشة تشؽؾ لؾجسؿ الـؼطل خقوا

ظذ هقئة خطغ صغريـ تػصؾ بقـفام مسافة- تسؿك 

 -astigmat اأيًض 

astigmatism كؼطقة ٓ 

astigmatisme 

Gr: atstigma 

ًٓ صورظقب ذم مجؾة ب ذم  ية ٓ تشوؽؾ فقوف ا ؿؾوة خقوا

أمامفوا ظوذ اليعود  كػس ادقضع  سؿغ مقضوقظغ

 ذاتف أحدمها أفؼل وأخر صاققيل-

astrionics إلؽرتوكقات الػضاء 

l'astrionique 
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فووورع موووـ ظؾوووؿ اإللؽسوكقوووات ييحوووث ذم مقاءموووة 

 اإللؽسوكقات لؾتحؾقؼ ذم الػضاء-

astronomical refraction اكؽسار فؾؽي 

réfraction astronomique 

غوووره موووـ  اكحـووواء الضوووقء الؼوووادم موووـ السوووامء أو

اإلصعاظات بػعؾ الغولو ا وقي ادحوقط بوإرض 

 الذي تتزايد كثافتف بآقساب مـ شطح إرض-

astronomical telescope 

 ِمؼراب َفَؾؽي؛ راِصدة َفَؾؽقة

téléscope astronomique 

 مؼراب خمصص لرصد إجرام الساموية-

astronomical unit واحدة فؾؽقة 

unité astronomique 

ة سووووقدة لؼقووواس ادسوووافات ذم ادـظقموووة الشؿواحووو

وهل متثوؾ متقشوط بعود  امسً  1011 × 1,496تؼارب 

 - AU صورإرض ظـ الشؿس، يرمز قا بادخت

astronomy طؾؿ الػؾؽ 

l’astronomie 

 سووورظؾووؿ يوودرس إجوورام السوواموية وحركاهتووا ويػ

 اإلصعاظات التل ترد إػ إرض مـ أكحاء الؽقن-

astrophysics الػقزياء الػؾؽقة 

l’astrophysique 

فرع مـ ظؾؿ الػؾؽ يدرس اليـقة الداخؾقة لؾؽقاكوب 

 والـجقم وصػاهتا وخقاصفا اخلارجقة-

asymmetry تـاضر ٓ 

asymétrie 

غقاب التـاطر ذم ترتقيات فراغقة أو ظلقات رياضوقة 

 أو مـطؼقة-

asymptote خط مؼارب 

asymptote 

موـحـ مسوتق ظـوف إػ  مسوتؼقؿ يسوعك ُبْعوُد كؼطوة موـ

 الصػر ظـدما تيتعد الـؼطة إػ اللهناية-

 

asymptotic ُمؼاِرب 

asymptotique 

 asymptoteاكظر 

asynchronism تزامـ ٓ 

asynchronisme 

 غقاب التزامـ، مثؾ حركتغ دوريتغ خمتؾػتغ ذم الدور-

asynchronous computer حاسقب ٓ تزامـي 

ordinateur asynchrone 

حاشقب ييدأ بتـػقذ ظؿؾقة موا إثور تؾؼقوف إصوارة باكتفواء 

 ة-سوقظؿؾقة شابؼة ولقس بـاء ظذ إصارة مـ مقؼاتقة رئق

athermancy كػاذية حرارية ٓ 

athermanécité 

 خاصقة تتصػ هبا مادة غر مـػذة لألصعة حتت احلؿراء-

atmolysis حتؾقؾ مساّمي 

atmolyse 

اخووتلو  فصووؾ الغووازات بعضووفا ظووـ بعووض بػعووؾ

 ظة اكتشارها أو تغؾغؾفا ظز حقاجز مساّمقة-شور

atmosphere غالف جقي؛ جق 

atmosphere 

غوولو جووقي: الغوولو الغووازي ادحووقط بووالؽرة  ,0
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إرضوووقة، وهوووق حيتوووقي بالدرجوووة إوػ ظوووذ 

% وظووووووذ 78أزوت أو الـسوجووووووغ بـسووووووية  

% وظذ إرغوقن بـسوية 25395إكسجغ بـسية 

د الؽربووقن سوووق( وظووذ ثـووائل أك% )حجوواًم 5393

 ومؼادير صغرة  أخرى مـ غازات غرها-

، atmجق: واحدة ققاس الضغط ا قي، اختصاره  ,2

مقؾؿووس زئيووؼ ظـوود شووطح اليحوور ذم  765يعووادل 

 باشؽال- 105×1,01الدرجة صػر مئقية، أو 

atmospheric electricity كفرباء جقية 

éléctricité atmosphérique 

فربائقة  وق إرض ذم الظوروو الطيقعقوة اخلقا  الؽ

 أو لدى حدوث اكػراغ كفربائل فقف كالزق-

atmospheric pressure ضغط جقي 

pression atmosphérique 

الضغط الـاصئ ظـ وزن اقوقاء فوقق شوطح إرض 

 76وهووق يسوواوي وزن ظؿووقد مووـ الزئيووؼ ارتػاظووف 

شـتؿس ظـد شطح اليحر ذم الدرجة صػر شؾزيقس- 

05واحداتووف اليووار وادووقع بووار ويعووادل اليووار ومووـ 
5

 

N.m-2كققتـ.مس مربع )
05( أو 

5
باشوؽال- يسوؿك  

 -air pressure اأيًض 

atmospheric refraction اكؽسار جقي 

réfraction atmosphérique 

اكؽسووار الضووقء الـاصووئ مووـ تـوواقص كثافووة الغوولو 

ا قي موع آرتػواع أو كتقجوة ارتػواع درجوة حورارة 

اء ذم ا وقار ادلصوؼ لوألرض- وموـ صولن هوذا اقق

آكؽسار أن يسويب اخوتلو ادققوع احلؼقؼول لوـجؿ 

 اب-سوركشقء حادثة ال اظـ مققعف الظاهري وأيًض 

atom ذرة 

atome 

Gr: atomos = يـؼسؿ ٓ 

ما يدخؾ ذم تػاظوؾ كقؿقوائل،  صورأصغر جزء مـ ظـ

 يتللػ مـ كقاة مركزية حتقط هبا غاممة إلؽسوكقة-

atom excitation إثارة الذرة 

excitation de l'atome 

حتريض لؾذرة جيعوؾ ضاقتفوا أظوذ موـ الطاقوة الودكقا 

 -ground stateة شوقالتل تسؿك احلالة إشا

atom laser لقزر الذرات 

laser à atomes 

جفاز يقّلد حزمة صديدة مسابطة مـ الذرات بعؿؾقة حوّث 

ـ تؽث - ,ػ بقزهتتضؿـ احلصقل ظذ احلزمة م شتاـي  أـي

atomic clock مقؼاتقة ذرية 

horloge atomique 

ظوذ  اجفاز يستعؿؾ لؼقاس الزمـ بدقة ظالقوة اظوتامدً 

آهتووووزازات الطيقعقووووة  ؿؾووووة ذريووووة أو جزيئقووووة 

 زيقم أو الـشادر-سوقكال

atomic coordinates إحداثقات ذرية 

coordonnées atomiques 

ذم مجؾوة اإلحوداثقات إحداثقات ذرة ذم خؾقوة بؾقريوة 

التوول ميوودؤها إحوودى زوايووا اخلؾقووة وحماورهووا حموواور 

ويعوزَّ ظوـ كوؾ  cو  bو  aاخلؾقة الثلثة التل أضقاقوا 

 إحداثل بجزء مـ ضقل حمقره-

atomic electric station حمطة كفرباء ذرية 

station éléctrique atomique 

 nuclear power stationاكظر 

atomic energy ذرية صاقة  

énergie atomique 

 -nuclear energyاكظر 

atomic excitation إثارة ذرية 

excitation atomique 

 -atom excitationاكظر 
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atomic fission اكشطار ذري 

fission atomique 

اكؼسووام كووقاة الووذرة إػ صووطريـ متسوواويغ ذم الؽتؾووة 

ققم ، وهق ما حيدث ظادة ذم الـقى الثؼقؾة كالققراكاتؼرييً 

ويرافوؼ ظؿؾقوة آكشوطار  ابؼصػفا بالـسوكات أو تؾؼائقً 

صوودور كسوكووات إضووافقة ظووددها بووغ اثـووغ أو ثلثووة 

 - nuclear fission اوإصعة غاما ويسؿك أيًض 

atomic force microscope جمفر الؼقة الذرية 

microscope à force atomique 

 جفووواز حُمْقَشوووب ُيسوووتعؿؾ لتصوووقير اليـقوووة الذريوووة

 االسطحقة بؼقاس الؼقة ادمثرة ذم الرأس ادوذبَّب جودً 

 -السؾؽ يتحر  فقق السطح ظذ ارتػاع صغر جدً 

 

atomic heat capacity سعة حرارية ذرية 

capacité calorifique atomique 

ذم وزكووف الووذري- إن  صووورجووداء احلوورارة الـقظقووة لعـ

الصوووؾية  صوووورلعـاالسووعة احلراريوووة الذريوووة  ؿقووع ا

حريرة- يسوؿك  634تساوي ذم درجة احلرارة العادية 

هووذا الؼوواكقن قوواكقن دولـووغ وبقتوول- تووـخػض السووعة 

الصوؾية باكخػواض درجوة  صووراحلرارية الذريوة لؾعـا

 اوتؼوسب موـ الصوػر قريًيو اصوديدً  ااحلرارة اكخػاًضو

 مـ درجة الصػر ادطؾؼ-

atomic hypothesis الػرضقة الذرية 

hypothèse atomique 

فرضووقة فحقاهووا بوولن كووؾ ادووقاد تتووللػ مووـ أجووزاء 

 صغرة ٓ تتجزأ هل الذرات-

atomic laser لقزر ذري 

laser atomique 

مثووؾ لقووزر  القووزر يؽووقن فقووف القشووط الػعووال غازًيوو

 -gas laser اكققن ويسؿك أيًض  , اقؾققم

atomic mass الؽتؾة الذرية 

masse atomique 

الؽتؾوة القشوطقة لوذرة مـوف حمسوقبة ما،  صورهل، لعـ

 امعوزً  صووربدٓلة تركقيفا الـظري الطيقعل قوذا العـ

 -amuظـفا بقاحدة الؽتؾة الذرية ورمزها 

atomic mass unit   واحدة الؽتؾة الذرية 

unité de masse atomique 

- 12موـ كتؾوة ذرة كظور الؽربوقن  1/12كتؾة تعوادل 

 amuرمزهووا  وهوول واحوودة لؼقوواس الؽتووؾ الذريووة

 كقؾق غرام- 27-10×1,6604وتساوي 

atomic models الـامذج الذرية 

modèles atomiques 

 تقجد كامذج ظديدة ليـقة الذرة أحدها كؿقذج بقر-

atomic nucleus كقاة ذرية 

noyau de l'atome 

الؼسووؿ ادركووزي مووـ الووذرة الووذي يتووللػ مووـ دمؿووع 

كتؾة الوذرة  االزوتقكات والـسوكات، وهق يشؽؾ ظؿؾقً 

 -nucleus ابتاممفا وحيؿؾ صحـة مقجية- تسؿك أيًض 

atomic number العدد الذري 

nombre atomique 

 صوورذم ا ودول الودوري لؾعـا صووررقؿ ترتقوب العـ

ويساوي ظدد الزوتقكات ذم الـقاة الذرية ويرموز لوف 

 -ordinal number ا- ويسؿك أيًض Zباحلرو 
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atomic orbital wave function 

 الدالة ادقجقة اددارية الذرية

fonction d'onde orbitale atomique 

ا زء ادداري مـ الدالة ادقجقة الذي يصوػ التوقزع 

 ادؽاين لإللؽسوكات ذم الذرة-

atomic particle ؿ ذريسـقج  

particule atomique 

 أحد مؽقكات الذرة كالزوتقن والـسون واإللؽسون-

atomic physics قزياء ذريةف  

physique atomique 

ظؾؿ هيتؿ بيـقوة الوذرات وأضقاففوا وممقوزات إجوزاء 

كة قا وتػاظلت اإلصعاع معفا-  ادؽقِّ

atomic pile مػاطؾ ذري 

pile atomique 

كقع مـ ادػاظلت إوػ يتوللػ موـ توراكؿ قضويان 

 الققراكققم ومؽعيات مـ الغرافقت-

atomic radiation إشعاع ذري 

radiation atomique 

الذي يصدر ظـ الذرة لدى اكتؼال  سولاإلصعاع الؽفرضق

ـ مستقى ضاقة ظاٍل إػ مستًقى أدكك-  إلؽسون م

atomic spectra أصقاف ذرية 

spectres atomiques 

ة تصوودر ظووـ الووذرة سوووقأضقوواو إصووعاظات كفرضق

ٓكتؼووال إلؽسوكاهتووا مووـ مسووتقيات ضاقووة ظالقووة إػ 

أضقوواو اإلصووعاظات  اوأيًضوو مسووتقيات ضاقووة أدكووك،

التوول متتصووفا الووذرة ٓكتؼاقووا مووـ مسووتقيات ضاقووة 

 مـخػضة إػ مستقيات أظذ-

atomic structure بِـقة ذرية 

structure atomique 

بـقووة تتووللػ مووـ كووقاة مركزيووة حتؿووؾ صووحـة مقجيووة 

وتضؿ الزوتقكات والـسوكوات حتوقط هبوا غامموة موـ 

دعتدلة يسواوي ظودد اإللؽسوكات، ظددها ذم الذرة ا

 الزوتقكات ومقزظة ظذ مدارات-

atomic theory الـظرية الذرية 

théorie atomique 

كظريووة تووـص ظووذ أن ادووادة تتووللػ مووـ ذرات، وأن 

الذرة هل أصغر جوزء موـ ادوادة يؿؽـوف أن يسوفؿ ذم 

 تػاظؾ كقؿقائل-

atomic units القاحدات الذرية 

unités atomiques 

 ؽووقن فقفووا: واحوودة الطاقووة تسوواوي مجؾووة واحوودات ت

27,190 eV  10×4,850)إلؽووووسون فؾووووط( أو
-18 

10×5.29جووقل- وواحووودة الطوووقل تسووواوي 
موووس  9-

ومتثؾ كصوػ قطور ادودار إول لإللؽسوكوات حوقل 

ذرة اقووودروجغ وفوووؼ كؿوووقذج بوووقر لِيِـقوووة الوووذرة- 

وواحوودة الؽتؾووة تسوواوي كتؾووة اإللؽووسون السووؽقكقة 

10×9,1085أي: 
 ق غرام-كقؾ 31-

atomic weight وزن ذري 

poids atomique 

 relativeآشووؿ الؼووديؿ لؾؽتؾووة الذريووة الـسوويقة 

atomic mass  وهق يساوي كسية القزن القشوطل ،

ما إػ القزن القشوطل لوذرة إكسوجغ  صورلذرة ظـ

 -06مرضوبة بو 

atomic weight unit واحدة القزن الذري 

unité du poids atomique 

 -atomic mass unitالؼديؿ لو  آشؿ

atomization ترذيذ 

pulvérisation 

 حتقيؾ شائؾ إػ قطرات صغرة )رذاذ(-
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atomizer ِمرذاذ 

pulvériseur 

 جفاز لتحقيؾ السائؾ إػ رذاذ-

attenuation تقهع 

atténuation 

اكخػاض صودة الصوقت أو اإلصوعاع وغوره لودى  ,0

 أو التيعثر-مروره ظز وشط ما بسيب آمتصا  

اكخػوواض ذم فؾطقووة إصووارة أو صوودة تقووار لوودى  ,2

 مروره ذم دارة-

attenuation coefficient ُمعامؾ التقهع 

coefficient d'atténuation 

ة موع ادسوافة التول سووقمعدل تقهغ إصعة الؽفرضق

 تؼطعفا ذم وشط ما-

attenuation factor طامؾ التقهع 

facteur d'atténuation 

صوودة اإلصووعاع الووقارد ظووذ جسووؿ إػ صوودة كسووية 

 اإلصعاع الـافذ مـف-

attenuator مقِهـ 

atténuateur 

 وشط خيػػ مـ صدة اإلصعاع- ,0

ؾة لتخؿقد شعة اهتزاز إصوارة دون ادسواس شوقو ,2

 بسددها أو تشقهيفا-

attraction force ققة اجلذب 

force d'attraction 

رها- تسوؿك بادمواه مصود اققة تؽسب ا سؿ تسوارظً 

 -attractive force اأيًض 

attractive force ققة جاذبة 

force attractive 

 -attraction forceاكظر 

Atwood's machine ماكـة أتقد 

machine d' Atwood 

آلة خمزية يتودػ موـ جاكيقفوا حيوؾ يؿور ذم حموز بؽورة 

تسوتعؿؾ لؾتحؼوؼ موـ  وحيؿؾ ذم كؾ مـ ضرفقف ثؼوًل 

 -قاكقن كققتـ الثاين

 

audibility curve مـحـي ادسؿقطقة 

courbe d’audibilité 

Lat: audire = يسؿع 

مـحـ ييغ احلدود الدكقا لشدة الصقت الذي تسؿعف 

إذن بدٓلووووة تووووردد الصووووقت وتؼووووارن صوووودات 

 Po اإصقات هـا بشدة صقت معقاري يقلود ضوغطً 

) 2ديـة.شؿ 4-10×2مؼداره 
2

dyne.cm
-

 ؼاس(، وت

يؾ سوووقبقاحوودة الدي Pلصووقت ضووغطف  Aادسوؿقظقة 

: ـ العلقوةمواليِوؾ  شووروهوق يسواوي ظِ  dB اورمزه

A(dB) = 10 log (P/Po)  حقث ترمزP  إػ ضغط

 الصقت ادؼقس-

 

audibility threshold طتبة السؿع 

seuil d'audibilité 
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صوودة الصووقت الوودكقا التوول تتحسووس هبووا أذن ظاديووة ذم 

 طروو معقارية وهل ختتؾػ باختلو تردد الصقت-

audio signals إشارات سؿعقة 

signaux audio 

 aural signalsاكظر 

audio-frequency تردد سؿعي 

audio-fréquence 

تردد إصوقات التول تسوؿعفا إذن وهول تؼوع بوغ 

 كقؾق هرتز- 25هرتز و25

audiogram خمطط سؿعي 

audiogramme 

رشووؿ بقوواين ييووغ الـسووية ادئقيووة لتـوواقص صوودة الصووقت 

خور- ادسؿقع ب دٓلة السدد وهق خيتؾوػ مـو صوخصٔ 

 audibilityيسوووؿك أدكوووك ادخطوووط ظتيوووة السوووؿع 

threshold    وحّده إظذ ظتية إرpain threshold- 

 

audiometer مؼقاس السؿع 

audiomètre 

جفوواز لرشووؿ خمطووط السووؿع، وهووق يتووللػ مووـ مفتووز 

ـ يسوتعؿؾ لػحوص اشوتجابة إذن  ومضخؿ وموقهِّ

 لسددات ادختؾػة-لألصقات ذات ا

audiphone ـقة ة السؿع السِّ يَّ  ُمؼقِّ

audiphones 

أداة تساظد ادصابغ بلكقاع حمددة مـ الصؿؿ، تتللػ 

موووـ غشووواء يقضوووع ذم مقاجفوووة إشوووـان ويـؼوووؾ 

آهتووزازات الصووقتقة إػ إذن الداخؾقووة وتسووؿك 

 -dentiphone اأيًض 

auditory nerve العصب السؿعي 

nerf auditif 

عصب الؼحػل الثامـ لدى الػؼاريات وهوق واحود ال

كوووة موووـ سووووقموووـ زوج موووـ إظصووواب احل ة ادؽقَّ

 ة الدهؾقزية والؼققعقة-سوق ؿقظتغ مـ إلقاو احل

Auger electron إلؽرتون أوجقف 

electron Auger 

هق إلؽسون خارجل يـطؾؼ مـ ذرة ما، ظـدما يتخذ 

هيوقي إػ لف إلؽسون خارجل آخر ظـ ضاقتف، ظـدما 

 بعد حترر إلؽسون مـفا- Kالطيؼة 

Auger shower وابؾ أوجقف 

gerbe d'Auger 

 اوابوووؾ غزيووور موووـ إصوووعة الؽقكقوووة يسوووؿك أيًضووو

extensive air shower - 

aural signals إشارات سؿعقة 

signaux sonores 

Lat: auris = أذن 

 إصارات تسؿعفا إذن- ,0

 ااز- وتسؿك أيًض ا زء ادسؿقع مـ إصارة التؾػ ,2

audio singals 

aurora شػؼ قطبي 

aurore 

Lat: aurora = آقة الػجر 

اكػراغ كفربائل متؼطع يلخذ  وراه ذم أظوايل الغولو 

امت ادشوحقكة سووقا قي ادخؾخؾ حقث حتتويس ا 

 سوولة بػعؾ احلؼوؾ ادغـطقسوقالؼادمة مـ الريح الشؿ

إريض، فتتحووور  بؿسوووارات لقليقوووة ظوووذ ضوووقل 

غ- وبوودخقل سوووقطووقط الؼووقة بووغ الؼطيووغ ادغـطقخ
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امت ادشووحقكة الغوولو ا ووقي العؾووقي تثووار سوووقا 

جزيئووات اقووقاء فقصوودر ظـفووا ضووقء مرئوول- وتؽووقن 

صوودة الشووػؼ ظظؿووك ظـوود قطيوول إرض الشوواميل 

 وا ـقيب مع أهنا تشاهد ذم مـاضؼ أبعد مـفام-

aurora australis الشػؼ الؼطبي اجلـقيب 

aurore australe 

صووػؼ قطيوول يظفوور ظـوود خطووقط العوورض ا ـقبقووة، 

 -southern lights اويسؿك أيًض 

aurora borealis الشػؼ الؼطبي الشاميل 

aurore boréale 

صووػؼ قطيوول يظفوور ظـوود خطووقط العوورض الشوواملقة، 

 -northern lights اويسؿك أيًض 

autocollimation جتؿقع ذايت 

auto - collimation 

تقضع فقفوا  ية كادؼراب مثًل صورة بضريؼة لضيط مجؾ

مرآة مستقية مؼابؾ جسوؿقتف، فتوـعؽس ظؾقفوا أصوعة 

ضقئقة صوادرة موـ مـيوع ضوقئل داخوع يـور خطوغ 

ية صوورمتصاليغ داخوؾ ادؼوراب- وتؽوقن ا ؿؾوة الي

مضيقضة إذا اكطيؼ خقال اخلطغ ادتصواليغ ذم ادورآة 

ظـوودما ادسووتقية ظووذ اخلطووغ ادتصوواليغ ذم ادؼووراب 

 يـظر إلقفام مـ ظقـقتف-

autocollimator جمّؿع ذايت 

auto collimateur 

مؼراب  فز بعقـقة يؿؽـ بف حتؼقوؼ التجؿقوع الوذا ، 

 -autocollimationاكظر 

automatic آيل 

automatique 

Gr: automatos = يعؿؾ بـػسف 

ذم حلظوة  اذو آلقة ذاتقة لؾعؿوؾ تومدي وطقػتفوا تؾؼائًقو

 -احمددة شؾػً 

automatic control ؿ آيل  حَتؽُّ

contrôle automatique 

وفوؼ  احَتّؽؿ تـجز فقف ظؿؾقوات التـظوقؿ والتيوديؾ آلًقو

 -اطروو حمددة شؾػً 

automatic controller ؿ آيل  متحؽِّ

contrôleur (ou combinateur) automatique 

جفاز يؼوقم باشوتؿرار بؼقواس التغورات احلاصوؾة ذم 

أي خؾؾ أو اكحراو ظـ ققؿفا  مـظقمة آلقة فقصحح

 -اادحددة شؾػً 

autoradiograph صقرة باإلشعاع الذايت 

autoradiographe 

تؼـقة لؾتصقير الشعاظل يؽقن فقفا مصودر اإلصوعاع 

 داخؾ ا سؿ ادراد تصقيره- امقزظً 

autotransformer لة ذاتقة  حمقِّ

autotransformateur 

، يستعؿؾ حمقلة تتللػ مـ مؾػ واحد ظؾقف تػرظات

أو بالعؽس  اثاكقيً  اوالياقل مؾػً  اأولقً  اجزء مـفا مؾػً 

ـ أن تؽقن رافعة لؾجفد أو خافضة لف-  بؿعـك أهنا يؿؽ

 

auxochrome ممثر لقين 

auxochrome 

Lat: auxilium =  مساظدة + chrome 

 (,OH(أو ),NH2أي  ؿقظووة اشووتيدالقة، مثووؾ )

 مـووواضؼ آمتصوووا  العائووودة ذم اققًيووو اتووومثر تووولثرً 

 حلاملت الؾقن-

available energy صاقة ُمتاحة 

énergie disponible 
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 ضاقة يؿؽـ حتقيؾفا مـ حقث اديدأ إػ ضاقة مقؽاكقؽقة-

avalanche breakdown اهنقار َتقفقري 

effondrement en avalanche 

اهنقار ٓ إتلذم ذم ثـوائل كصوػ كاقوؾ تيؾوغ فقوف صودة 

 احودً  Pو  Nز مـطؼة آتصال بغ ادـطؼتغ احلؼؾ ظ

تتضوواظػ بسووييف حوواملت الشووحـة مووـ إلؽسوكووات 

ٓكتسوواهبا ضاقووة كافقووة  اوثؼووقب موورات كثوورة كظوورً 

 ثؼب- ,دمعؾفا حترر أزواج إلؽسون

avalanche diode ديقد َتقفقري 

diode d'avalanche 

قم سوووقمووـ السؾق اثـووائل كصووػ كاقووؾ مصووـقع غالًيوو

 Pاهنقار تقفقري ذم كامؾ مـطؼوة آتصوال حيدث فقف 

 ومسوتؼًل  ا، وهذا ما جيعؾ ا فد بغ ضرفقوف ثابًتوNو 

 ظـ صدة التقار-

average متقسط 

moyen 

 اظوذ ظوددها، يسوؿك أيًضو ا ؿقع ظدة قوقؿ مؼسوقمً 

arithmetic mean- 

average life العؿر ادتقسط 

durée de vie moyenne 

ؿ أويل أو ذرة أو سووقفقف جالزمـ ادتقشط الذي ييؼك 

كقاة ذم صوؽؾف الطيقعول- وهوق يسواوي مؼؾوقب ثابتوة 

التػؽووؽ لـظوور مشووع أو حالووة مثووارة لؾووذرة- يسووؿك 

 -mean lifetimeأو  mean life اأيًض 

average value ققؿة متقسطة 

valeur moyenne 

 ظذ ظددها- ا ؿقع ظدة ققؿ مؼسقمً  ,0

احلصووقل   ؿووقع جووداءات كووؾ ققؿووة ذم احووتامل ,2

 اظوووذ ظوووددها، تسوووؿك أيًضووو اظؾقفوووا مؼسوووقمً 

expectation value- 

average velocity طة متقسطةسـر  

vitesse moyenne 

ادسووافة الؽؾقووة التوول يؼطعفووا متحوور  مؼسووقمة ظووذ 

 الزمـ اللزم لؼطعفا-

Avogadro's number طدد أفقغادرو 

nombre d'Avogadro 

ا مقل واحد ظدد ا زيئات أو الذرات التل حيتقهي

، وققؿتف NAأو  Lمـ مادة ما ويرمز لف بالرمز 

63522×05
23

- 

axial force ققة حمقرية 

force axiale 

 مـ حمقر ثابت- االؼقة التل يؿر حامؾفا دومً 

axial magnification تؽبري حمقري 

agrandissement axial ou grossissement 

axial 

ادحوقري  كسية الطوقل ادحوقري لؾخقوال إػ الطوقل

 لؾجسؿ ظـدما يؽقن ا سؿ ثلثل إبعاد-

axial ratio كسبة حمقرية 

taux axial 

إضقال الـسيقة حلوروو خؾقوة القاحودة ذم صويقؽة  ,0

 يساوي القاحد- bبؾقرية، باظتيار أن ضقل ادحقر 

كسية ضقيل ادحقر الؽير إػ ادحقر الصغر ذم ,2

 -ellipticity االؼطع الـاقص تسؿك أيًض 

axial vector متَّجف حمقري 

vecteur axial 

متَّجف ٓ تتغر إصارات مركياتف ظـد ظؽوس ادماهوات 

 -pseudovector  اادحاور اإلحداثقة، يسؿك أيًض 

axiom بدهيقة 

axiome 

Gr: axioma = ما يعتؼد أكف مـاشب 
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قضووقة أولقووة صووادقة بووذاهتا، يؼيووؾ هبووا العؼووؾ بوودون 

  زء-برهان مثؾ الؽؾ أكز مـ ا

axis حمقر 

axe 

ف مثؾ أحد ادحاور اإلحداثقة-  مستؼقؿ مقجَّ

axis of inertia حمقر الَعطالة 

axe d'inertie 

ادحقر الذي حُيسب بالـسية إلقف ظزم ظطالة ا سؿ 

ادساوي   ؿقع جداءات كتؾ أجزائف ذم مربعات 

 أبعادها ظـف-

axis of revolution حمقر الدوران 

axe de revolution 

 مستؼقؿ خارج ا سؿ يدور ا سؿ حقلف-

axis of rotation حمقر الدوران 

axe de rotation 

مستؼقؿ يؿر بالـؼاط السواكـة موـ جسوؿ دوار ترشوؿ 

 باقل كؼاضف دوائر حقلف-

axis of symmetry حمقر التـاضر 

axe de symétrie 

مستؼقؿ جيري بالـسية إلقف حتقيؾ صوؽؾ إػ صوؽؾ آخور 

ؿقد مـ كوؾ كؼطوة موـ الشوؽؾ إول وذلؽ بنشؼاط ظ

ظذ ادستؼقؿ ومتديوده بؼودره لتؽوقيـ الـؼطوة ادؼابؾوة ذم 

 -symmetry axis االشؽؾ الثاين- يسؿك أيًض 

axis of torsion حمقر الَػْتؾ 

axe de torsion 

مستؼقؿ ذم جسؿ تيؼك كؼاضف ثابتة ظـدما خيضع ا سؿ 

قامت ادقازية دزدوجة يَلّ ذم حغ ترشؿ باقل كؼاط ادستؼ

 -axis of twist  القليقة يسؿك أيًض  الف خطقضً 

axis of twist حمقر الػتؾ 

axe de torsion 

 -axis of torsionاكظر 

axle ِجذع 

arbre de moteur 

حمقر حيؿؾ ظجؾة قد يدور معفوا وقود ٓ يودور يؼوقم 

 بـؼؾ الؼدرة ادقؽاكقؽقة مـفا أو إلقفا-

axon حمقر طصبي 

axone 

الة العصويقة ذم ادمواه واحود سووقصيل حيؿوؾ اللقػ ظ

 مـ اخلؾقة إػ خارجفا-

azimuth سؿت 

azimut 

Ar: السؿت 

اليعد الزاوي إفؼول ظوـ حموقر ثابوت بادمواه الشوامل 

 جـقب ا غراذم-

azimuthal سؿتي 

azimutal 

 كسية إػ السؿت أو متعؾؼ بالسؿت-

azimuthal angle زاوية السؿت 

angle azimuthal 

اوية إفؼقوة التول يصوـعفا مسوؼط اخلوط القاصوؾ الز

مـ الراصد إػ جرم شاموي ظذ إفؼ مع ادماه صامل 

 365موـ الصوػر وحتوك  اجـقب جغراذم تؼاس بودءً 

 درجة بادماه ظؼارب الساظة-

azimuthal quantum number 

 طدد كؿقمي سؿتي

nombre quantique azimuthal 

 Lللكدفاع الزاوي ادداري  العدد الؽؿقملهق 

لإللؽسون ذم الذرة  Lآكدفاع الزاوي يرتيط و

بالعلقة  بالعدد الؽؿقمل  1 =L  حقث

 -π2 مؼسقمًة ظذ hإػ ثابتة بلكؽ  ترمز
 



, 24 , 

- B - 
Babinet compensator ض بابقـقف  معقِّ

compensateur de Babinet 

صػقحة بؾقريةة ؤمفػةة ؤةـ ؤقصةقريـ ذوي اكؽ ة ر 

ت تعؿؾ فتقفقة   افثخ كةؤتغرة  ،ؤض ظػ ك فؽقارتز

أو فتحؾقؾةةةف- إن أحةةة    ضةةةقس ؤ ةةةتؼطل إ ؾقؾجًقةةة

ادقصةةقريـ ؤؼطةةقع بحقةةي يةةقازي وةةقره افضةةق ل 

ؼطةةقع بحقةةي يتع ؤةة  يف حةةغ أن أخةة  ؤ ،شةةطحف

 وقره افضق ل ؤع شطحف-

 

back electromotive force 

 ققة حمركة كفربائقة طؽسقة

force contre- éléctromotrice 

افػؾطقة افتل تتقف  بغ ض يف ؤؾػ أو حت يضقة كتقجةة 

مت يةةة  تقةةة ر ؤتغةةةر  قفةةة - أؤةةة  يط قةةةة  ةةة ه افػؾطقةةةة 

ة- دَُ ةةؾ طة افػؾطقةةة اادتح ضةةة  تعةة كك يف كةةؾ  ظةة

 -counter electromotive force  ت ؿك أيًض 

back focal length بعد حمرقي خؾػي 

longueur focale postérieure 

 -اد   ة بغ ؤ كز افع شة اف يقؼة وو يف  اخلؾػل

back scattered electrons إلؽرتوكات مرتدة 

électrons rétrodiffusés 

شةةةل ة ظةةـ خةةه شةةر   إش اإلفؽسوكةة ت ادـح  ةة

كتقجة ت عث    ظةذ كةقى ذرات  °90بزاوية تزي  ظذ 

 اد دة افتل ت د ظؾقف -

back scattering تبعثر مرتد 

rétrodiffusion 

اكح اف اإلفؽسوك ت أو اجل قامت ظـ خةه شةر   

كتقجةةة ت عث  ةة  ظةةذ كةةقى ذرات  °90بزاويةةة تػةةق  

 اد دة افتل ت د ظؾقف -

back to back لظفر ارً ضف  

dos à dos 

 NPNأو  PNPتع ر ي تعؿؾ فقصةػ افساكزشةتقر 

 فظف - ابلكف ؤمفػ ؤـ ديقديـ ؤتصؾغ طف ً 

 

background خؾػقة 

arrière - plan; fond 

ضةةجقن ك صةة  ظةةـ تةة اخأت جقيةةة أو ضةةجقن 

 ؤتلصؾ يف جف ز آشتؼ  ل-

background count طدُّ اخلؾػقة 

comptage du bruit de fond 

 اي جؾف ظ اد اإلصع ع كتقجة إصع ع اخلؾػقةة بعقة ً  ؤ 

 ظـ ادـ ع ادعـل ب ف راشة-

background radiation إشعاع اخلؾػقة 

rayonnement de fond 

إصةةع ع صةة در ظةةـ افقشةةه ادحةةقه ؤصةة ره إصةةع ع 

 أرضقة ض قعقة- صة كقين أو إصع ع ظـ 

backward bias اكحقاز طؽيس 

polarisation inverse 
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 p-n ؾطقة ظؽ قة ظذ ديقد كصػ ك يؾ وصةع  ت ؾقه

 nب فؼطةةةل اف ةةة فل وافطةةة ف  pبقصةةةؾ افطةةة ف 

ب فؼطل ادقجل، وبة فؽ يؽةقن افتقة ر ادة ر يف  ة ه 

 -reverse bias  ، ي ؿك أيًض اج ً   ا  فة ضعقػً 

badge شارة 

badge 

 -film badgeاكظ  

baffle طائؼ 

contre-poste 

تعؿؾ إلظ ية ج ي ن شة  ؾ أو فػةق  وشقؾة ت  ,1

 ص تف-

يف افصقت: وشقؾة ت ةتعؿؾ أؤة م ؤؽةز صةقت  ,4

أو ؤؽ و قن دـع ت اخؾ إؤقاج افصةقتقة ذات 

 افسددات ادختؾػة-

balance مقزان، تقازن 

balance, équilibre 

 إج  م- دؼ ركة كتؾجف ز ي تعؿؾ ؤقزان:  ,1

 يف وضع ؤعغ-  ـً تقازن: ح فة ي ؼك  قف  اجل ؿ ش ك ,4

 -balance of forcesاكظ   ,4

balance coil ِمَؾّػ َضْبط 

bobine d'équilibre 

وصقعة ذات كقاة ح ي ية خي ج ؤةـ وشةطف  تػ يعةة أو 

أكث  ي بؾة فؾض ه- ت تعؿؾ فتحقيؾ دارة ذات شةؾؽغ 

إػ دارة ذات ثأثة أشأك حقي تشؽؾ ادتػ ظةُة اخلةه 

 ادؾةةػ اد ةةتعؿؾ يف تؼةةقيؿ ادح يةة  هةة ه افةة ارة كةةام يف

 ؤقجة ك ؤؾة ب شتعامل ديقديـ  ؼه-

balance of forces تقازن الؼقى 

équilibre des forces  

ـ افؼقى ذات وصؾة ؤع وؤة-  ح فة تؽقن  قف  جمؿقظة ؤ

balance platform قاطدة ادقزان 

socle de la balance 

 ؤة   افتل تتقضع  قيف  أجةزاس ادقةزان، ول فً ة افؼطعة

 - ف تزود بػؼ ظة وفقافل فض ه اشتقا

balance weight ثؼؾ مقازن 

contrepoids 

ثؼةةؾ ي ةةتعؿؾ يف أٓت دقازكةةة جةةزس ؤـفةة  كةةام  ةةق 

 ا  ل يف ادص ظ -

balanced bridge متقازن سـرج  

pont équilibré 

ِدشقيت   ة وض طـ أو ج  ة كام يف ج ،ية ة دارة ج

تةةقازن بحقةةي أويةةـ، ؤقضةةقظة يف ح فةةة   ةةة أو ج

 تؽقن  ؾطقة اخل ج ؤع وؤة أو صغرة-

ball and socket joint َمػِصؾ ُكروي 

joint à rotule 

 -ball jointاكظ  

ball joint َمػِصؾ ُكروي 

joint à rotule 

ؤػصؾ بغ جزأيـ ؤتح كغ ؤةـ لفقةة يؽةقن افطة ف 

ادةة ور ٕحةة ا  داخةةؾ القيةةػ ؤأ ةةؿ يف افثةة ين  ةة  

   تختؾػ آال   ت، ي ؿك أيًضةي ؿح فف ب   كة يف

ball and socket joint- 

ballast resistor مؼاوم كابح 

résistance ballast 

ؤؼةةة وم ي ةةةتعؿؾ فؾحةةةّ  ؤةةةـ يقؿةةةة افتقةةة ر يف دارة 

ؤـ ؤؼ وؤة ت، كةام   كف ب  قة، ويؿؽـ أن يؽقن ؤمفػً 

يف ؤص بقح افـققن، أو ؤـ   كع ت حت يضقة ووشةعقة 

 افع فقة-كام يف ح فة افؼ رات 

ballistic camera  ِّرة الؼذائػمصق  

caméra balistique 
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ت تعؿؾ فتصقي  ؤ ة رات افؼة ا ػ وذفةؽ  لفة تصقي 

 ؤتؼ ربة- يصرة زؤـقة بػقاصؾبلخ  صقر ظ ي ة ه  

ballistic galvanometer مؼقاس غؾػاين قذدم 

galvanomètre balistique 

ؤؼقةةة س لؾػةةة ين ي ةةةتعؿؾ فؼقةةة س ؤؼةةة ار افشةةةحـة 

 ي  قف  تق ر ظ ب - ة فؽف ب  قة يف دارة يا

ballistic missile صاروخ قذدم 

missile balistique 

حيؿةؾ ويةقده ووشة  ؾ تقجقفةف  ذايت افة  ع ؤؼ وف

 ف-    متّؽـف ؤـ بؾقغ افتل

ballistic pendulum كقاس قذدم 

pendule balistique 

كقاس يتلفػ ؤـ كتؾةة خشة قة ثؼقؾةة ؤعؾؼةة ي ةتعؿؾ 

 -حغ تصِ ُؤف ظة رص صة شة فؼق س

 

ballistics طؾؿ الؼذائػ 

la balistique 

 ةة ع ؤةةـ ظؾةةؿ ادقؽ كقةةؽ افتط قؼةةل يتـةة ول ح كةةة 

 ادؼ و  ت وشؾقكف  وتقجقفف -

balloon بالقن ،مـطاد  

ballon 

ؤ  ؤل يؿة   كقك ك وي أو ؤتط ول افشؽؾ ؤ ن ٓ

بغةة ز أخةةػ ؤةةـ اهةةقاس كةة هؾققم أو اهةةقاس اف ةة خـ 

 -أو يتح ك  قف  وي ؼك ؤعؾؼً  اجلق  رتػع يف

Balmer formula صقغة بادر 

formule de Balmer 

 ةقةصقغة ري ضقة حت ل بقاشةطتف  إظة اد ادقج

افشةة قفة  صةةة عـ فةة روجغ وفؾفؾخطةةقط افطقػقةةة فؾ

 :ب ه روجغ و ل

)
11

(
2
2

2
1

2

nn
ZR 

 

 ة ظك ث بتةتةو  R = 1,0974 × 107 m-1 ي:ةةةةةحق

افعة د  Zظ دان صةحقح ن و ا   n1 < n2ري ب غ و 

 -صة اف ري فؾعـ

Balmer series سؾسؾة بادر 

série de Balmer 

اد  ةل و ةق   شؾ ؾة ؤـ اخلطقط افطقػقةة يف ادجة ل

 nm 656اف ـػ ةةجل فؾفةة روجغ افةة ري تؼةةع بةةغ 

تـشةةل  ةة ه اخلطةةقط ؤةةـ آكتؼةة ٓت  -nm 365و

قى تقن ح فتف  افـف  قةة  ةل اد ةاإلفؽسوكقة افتل تؽ

 يف صقغة ب د - n1 = 2ادث ر 

Balmer terms حدود بادر 

termes de Balmer 

ؤؼ دي  تـشل ؤـ صقغة ب د ،  قعز ظـ كؾ ظة د ؤةقجل 

21خله ؤقجل بح صؾ ض ح ح يـ  TT - 

band يط، ِطصابة، كطاقشـر  

bande 

قة يؼةةع بةةغ ؤةة ى ؤةةـ تةة ددات أؤةةقاج كف ضق ةة ,1

حةةة يـ ؤتؿقةةةزيـ ك فـطةةة   ادخصةةة  ف ةةةي 

 إؤقاج اف اديقية-

جم ل ؤـ افط ية يؿؽـ أن حتتؾةف اإلفؽسوكة ت يف  ,4

 كظ ية اجل ؿ افصؾل-

band selector ب كطاقيخكا  

sélecteur de bande 

ل ي تعؿؾ ٓكتؼ س أح  افـط ي ت افتل يعؿؾ    قف ؤ  ِّ

ة  إصة رات   وي ةؿك أيًضة -ؤ تؼ ِؾ أو ُؤ ِشؾ أو ؤقفِّ

band switch- 
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band spectrum  يطيشـرصقػ  

spectre en bandes 

ؤةةـ اخلطةةقط  اضقةػ يتةةلفػ ؤةـ جمؿقظةةة ك ةةرة جة ً 

 ،ادتؼ ربة، ي  يؽقن ضقػ إص ار أو ضقػ اؤتص ص

و ةةق ضقةةػ  قةةز يشةة    يف اد ك  ةة ت افؽقؿق  قةةة ويف 

 افغ زات اجلزيئقة-

band structure  ِـقة طصابات الطاقةب  

structure des bandes 

 أصؽ ل شطقح افط ية افث بتة يف  ض س ادتجةف ادةقجل

 -energy band structure  ت ؿك أيًض -  ⃗⃗ 

band switch مػتاح كطاقي 

commutateur de bande 

 -band selectorاكظ  

band theory اتكظرية العصاب  

théorie des bandes 

 يةةةة تتـ ةةةل بتةةةقزع ضافتةةةل كظ يةةةة اجل ةةةؿ افصةةةؾل 

 -ب تو ؼ ظص  اإلفؽسوك ت  قف

band-pass amplifier مضّخؿ مترير كطاقي 

amplificateur à bande passante 

ؿ بحقةةةي يؿةةة ر كط ًيةةة ؤةةةـ  اوةةةّ دً   ؤضةةةّخؿ ؤصةةةؿ 

 ؤتامثؾة- ف ه  مجقع تفافتقات ات وتؽقن اشتج ب

band-pass filter مترير كطاقي مرشح  

filtre à bande passante 

فتؿ يةة  كطةة   وةة د ؤةةـ افةةسددات  ؿؿ  ؤصةةؤ صةةح 

 ور   افسددات افقايعة خ رجف-

band-reject filter مرشح إيؼاف كطاقي 

filtre à bande non-passante 

ؤ صح فؾسددات يعقةؼ ؤة ور كطة   ؤةـ افةسددات، 

 وي ؿح فغر   ب د ور ظزه-

bandwidth  الـطاقطرض  

largeur de bande 

 ةتعؿؾة يف آتصة ٓت كط   و ود ؤـ افسددات اد

 -BW ب ف ؤزأو اف ي اف اديقي- ي ؤز فف 

bar بار 

bar 

حة ات اف ةغثقة اح ة فؼقة س افضةغه يف مجؾةة افقاو

CGS 105شةـتؿس ؤ بةع أو ديـة. 106 و ق ي  وي 

 جق- 0,99ب شؽ ل أو  105أو  4كققتـ.م

bar code  باركقد )قضباين(؛ يطيشـرِرماز  

code à barres 

ظذ صؽؾ خطقط ؤتقازيةة ؤتػ وتةة  ؤعؾقؤ ت ؤ ّؤزة

شقداس ظذ خؾػقة بقضة س يؿؽةـ ي اس ة   ،يف افع ض

 يف افع دة- اآفة ؤزودة بؿـ ع ضق ل يؽقن فقزرً ب

Bardeen-Cooper- Shriffer theory 

 يػرشـر -كقبر -كظرية بارديـ

théorie de Bardeen- Cooper- Shriffer 

فتةةةل كظ يةةةة يف افـ يؾقةةةة افػ  ؼةةةة، تصةةةػ ا ةةة ٓت ا

    قف  إفؽسوك ت افـؼؾ أثـ س ح كتف  إلكؼة ص تتض 

ؤؾحةةةقظ إػ ؤةةة دون ض يةةةة  بَؼةةةْ ر  اإلمج فقةةةة  افط يةةةة

 قؤلقؽ كقةةؽ افؽؿةةادا ةة ٓت إخةة ى، وي ةةتعؿؾ 

ة صةة تة د تخت ؤة  اإػ   ا افقصةػ- وكثةرً  فؾقصقل

 -BCS theoryافـحق ظذ 

barium باريقم 

barium 

وكتؾتةف  56فة ري ظة ده ا Baكقؿقة  ل رؤةزه  صة ظـ

درجةةة  725كؼطةةة اكصةةف ره و 137 اف ريةةة افـ ةة قة

 شؾزيقس-

Barkhausen effect مػعقل باركفاوِزن 

effet Barkhausen 
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تغرات ح دة يف متغـه ادقاد ا  ي ية ؤع تغر ا ؼؾ 

 ه-ادؿغـِ  ةل ادغـطق

Barlow lens طدسة بارلق 

lentille de Barlow 

ّعةة ، تقضةةع بةةغ ظ شةةة هةة  شةةطح ؤ ةةتق ولخةة  ؤؼ

 ج ؿقة ادؼ اب وظقـقتف فزي دة افتؽ ر-

barn بارن 

barn 

افـةقوي )افعة (   ؾؿؼطةع افػعة لاد  حة ف ح ةاو

 -b- وي ؤز ه  ب   ف ؤس ؤ بع 28-10ت  وي 

Barnett effect مػعقل باركِت 

effet Barnett 

ـ  غـطً  ـ   كشقس ؤغـطة خػقػة يف يضقل ح ي ي مل يؽ ؤة

 ظة ك رة حقل وقره- ة   ت وي ه بي ؾ، وذفؽ ظـ

Barnett method صريؼة باركِت 

méthode de Barnett 

اشةةةةةةتعامل ؤػعةةةةةةقل ب ركةةةةةة  فتعقةةةةةةغ افعةةةةةةزم 

  ي ية ادغـَطة-ا فؾؿقاد  ةل اجلروؤغـطق

barograph ؾ  بارومرت مسجِّ

barographe 

جف ز فت جقؾ تغرات افضةغه اجلةقي، يتةلفػ ؤةـ 

ظةذ   ؼؾؿ ي شةؿ خًطةش  ع يتصؾ ب ؤؼق س ضغه ٓ

 ش ظة- بجف زورية ؤث تة ظذ أشطقاكة ت ور 

barometer بارومرت 

baromètre 

Gr: baros = وزن + meter = ؤؼق س 

جف ز ي تعؿؾ فؼق س افضغه اجلقي وأصف  أكقاظةف 

ف و ق يتلفػ ؤـ أك قب ضقف Fortinن  ب روؤس  قرت

ؤغؾؼ ؤـ أظأه  ؾةقس بة فز  ؼ وؤةـؽك و ، ؤس تؼ ي ً 

 ذ حقض  ؾقس ب فز  ؼ-ظ

 

barometric surface سطح بارومرتي 

surface baromètrique 

 شطح يت  وى افضغه ظـ  مجقع كؼ ضف-

barostat باروستات ؛مـظؿ الضغط  

barostat 

 يف حقز ؤغؾؼ-  جف ز حي  ظ ظذ افضغه ث بتً 

barrel distortion ه برمقظ  تشقُّ

distorsion en tonneau 

ية خيػةةة  افتؽ ةةةر اجلةةة ك ل صةةةة زيةةةغ يف ؤـظقؤةةةة ب

إؤة  ععةةؾ خقةة ل و ةة ا  ،فؾج ةؿ ادقضةةقع أؤ ؤفة 

 ؤ بع  قف  ظذ صقرة ب ؤقؾ وؤـف ج ست افت ؿقة-

barrier layer صبؼة حاجزة 

couche barrière 

 ،p-nض ؼة كف ب  قة ؤزدوجة تتشؽؾ يف ؤـطؼة اتصة ل 

يةةؾ أو ظـةة  شةةطح افةةتامس بةةغ ؤعةة ن وكصةةػ ك 

  غ، ت ةةةؿك أيًضةةةتةةةتل ظؿةةةؾ تختؾػيتؿقةةةزان بةةة اف  

depletion layer- 

barrier penetration اخرتاق احلاجز 

pénétration de barrière 

يؿؽـ جل قؿ ض يتف أيؾ ؤـ  قؤلقؽ كقؽ افؽؿادو ؼ 

ارتػ ع ح جز كؿقن أن خيس    ا ا  جز يف ط وف 
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  يةةة-افتؼؾقتتقحةف يةةقاكغ افػقزيةة س  ٓ ؤعقـةة، و ةةق ؤةة 

 -tunneling  ي ؿك أيًض 

barycenter مركز كتظ 

barycentre 

Gr: barns = ثؼقؾ + center = ؤ كز 

إرض  :جمؿقظةةة ؤةةـ إجةة ام اف ةةاموية كتةةؾؤ كةةز 

 -وافؼؿ  ؤثًأ 

baryon spectroscopy مطقافقة باريقكقة 

spectroscopie de baryons 

  ت ض ية اف  ريقك ت وتغرا  -يَ دراشة ؤ تقَ 

baryons باريقكات 

baryons 

 ج ةةةقامت دون ذريةةةة مجقعفةةة  أثؼةةةؾ ؤةةةـ افزوتةةةقن

وتشةةةةؿؾ اف  ريقكةةةة ت وافزوتقكةةةة ت وافـسوكةةةة ت 

، يتةلفػ واحة    وج قامت أخ ى كتؾتف  أكةز ؤـفة 

ةةع ثأثةةة كقاركةة ت و ةةل   ؤققكةة ت فضةةع  ؤةةـ الؿ 

 فؾتآث ات افؼقية-

base أساس ،قاطدة  

base 

و ل افؼ ظ ة  ثةه افثأ صةظـ  أح يف افساكزشتقر:  ,1

ع وحتؼـ  قف  حقاؤؾ افشحـة-  واف  ظي وادجؿِّ

يغ ى  ،اممصِّ فؽسوكقة:  ل ح ؤؾ افيف إك بقل اإل ,4

امم ظـ ض يؼف ب فط ية افؽف ب  قة افأزؤة فعؿؾف افصِّ 

 وت خؾ ؤـف اإلص رات افؽف ب  قة وف ج-

 يف اهـ شة: افضؾع أو افقجف اف ػع فشؽؾ  ـ د- ,4

يف ا   ب: افع د افة ي يؼةقم افعة  ظؾقةف، ؤثةؾ  ,2

 يف افتع اد آثـ ين- 2ي و شة يف افتع اد افع 10

bare nucleus كقاة طارية 

noyau nu 

  ت ةةؿك أيًضةة -إفؽسوك  ةة  مجقةةعذرة جةةّ دت ؤةةـ 

stripped atom- 

base-centered lattice شبقؽة ممركزة الؼاطدة 

réseau à base-centrée 

ة تتقضع اف رات يف وحة ة اخلؾقةة ؤـفة  ص قؽة بؾقري

ظـ  رؤوشف  ويف ؤ كزي وجفغ ؤتؼ بؾغ ظؿةقديغ 

 ظذ أح  و ور افش قؽة-

 

 ةشة اثـت ن ؤـ ص ؽ ت ب ا قف إربع ظ

basis أساس 

base 

جمؿقظةةة افةة رات ادقجةةقدة يف كةةؾ ظؼةة ة ؤةةـ ظؼةة  

 افش قؽة اف ؾقرية-

basis vectors متجفات األساس 

vecteurs de base 

يف  ض س ؤتّجف  ل أصغ  جمؿقظة ؤـ ادتجفة ت تؽػةل 

 فتع يػ كؾ ادتجف ت إخ ى يف   ا افػض س-

battery بطارية 

batterie 

جف ز ؤمفػ ؤـ ظ ة خأي  ؤقصقفة ظةذ افت ؾ ةؾ أو 

ظذ افتقازي تتحقل  قف افط يةة افؽقؿق  قةة أو افشؿ ةقة 

 -ة أو افـقوية إػ تق ر كف ب  ل ؤ تؿ يأو ا  ار
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bayonet socket قة ،ِمْؼبس َشؽِّي قاطدة َشؽِّ  

douille à baïonnette 

ي ظةةة ة ؤصةةة  ح أشةةةطقاكقة افشةةةؽؾ جمفةةةزة بشةةةؼغ 

 غ ت فؿ يف إحؽ م تث ق  ادص  ح-ؼ بؾؤت

beaker بقؽر ؛إكاء  

gobelet; becher 

وظ س أشطقاين ذو صػة ت  ظ  ظذ صل اف ة  ؾ افة ي 

 ؿؾ يف ادخ ب -يقضع  قف ويصـع بحجقم تختؾػة وي تع

beam جائز، حزمة 

faisceau 

يف اهـ شة اد كقة: يطعة خش قة أو ؤع كقةة  ج  ز: ,1

شةةةؿـ  اد ةةةؾح ضقيؾةةةة وشةةةؿقؽة اإل أو ؤةةةـ

 بـ س- صة أ ؼل ظـ ت تعؿؾ يف وضع  

، أو  ت  ؼ ج قامت ؤتػؼة يف آال ه تؼ ي ً  حزؤة: ,4

 ت  ؼ ؤش بف ف ؤقاج افؽف ضق قة أو افصقتقة-

beam balance مقزان ذو طاتؼ 

balance à fléau 

 كػت ن-  تعؾؼ هبفف ذراع ؤقزان 

 

beam of light حزمة ضقئقة 

faisceau de lumière 

 جمؿقظة أصعة ضق قة ؤتقازية أو ؤت  ظ ة أو ؤتؼ ربة-

beam splitter شاصرة احلزمة 

miroir semi - réfléchissant 

إػ   ؤ لة كصػ ؤػضضة تشط  ا زؤة اف  يطة ظؾقف

 -ظؾقف صط يـ أح ا  يـػ  ؤـف  وأخ  يـعؽك 

beam width طرض احلزمة 

largeur du faisceau  

افزاوية بغ اال  غ حقل وقر حزؤةة تؽةقن ظـة ا  

 افعظؿك-   ص ة ا زؤة كصػ ص 

beat اخَلَػَؼان 

battement 

االة ه واحة  يف  انشةة اجتامع حة كتغ ا تةزازيتغ تـت

تـشةةل ظـةةف ح كةةة   اختأً ةةيف افتةةقات   غ يؾةةقًأ تةةتختؾػ

بتةةقات  ي ةة وي  ةة     ا تزازيةةة تتغةةر شةةعتف  دورًيةة

 - تغتقات ي آ تزازتغ اد ك

becquerel بِْؽِرل 

becquerel 

ح ة يق س افـش ط اإلصع ظل فؾؿقاد ادشعة ومتثؾ او

 -Bqيف افث كقة ورؤز    اواح ً   تػؽؽً 

Beer's law قاكقن بري 

loi de Beer 

ؤةـ وؾةقل ظـة   Iقن ي به بغ ص ة افضقس افـ    ي ك

ي ةةةؾ وروده ظةةةذ  0I فِ وةةة د، وصةةة تِ  ةضةةقل ؤقجةةة

 ادحؾقل وصةقغتف اف ي ضةقة  ةل:
cdeII  0  ،

يف  بقاحة ة ادةقل ا ةق ت كقةز ادحؾةقل ؤؼة رً  cحقي 

 µثخةةـ ادحؾةةقل افةة ي ؤةة   قةةف افضةةقس و dافؾقةةس و 

 ؤتصةة ص ادةةقام فؾةةامدة اد ابةةة ظـةة  ضةةقلؤع ؤةةؾ آ

 ادقجة اد روس-

bel بِؾ 

bel 

تؼة رن هبة  اجلفةقد افؽف ب  قةة أو ٓ أبعة د هة  ح ة او

يعةةز ظـفةة  جفةة رة إصةةقات ادت ةة وية يف افتةةقات  و

ؾقل ريتؿ افـ  ة بغ اجلف يـ افؽف بة  قغ أو صة يت ب

  هة دي ةةةق ؾ و ةةةشةةةة افصةةةقتغ- وي ةةة وي اف ةةةؾ ظ

 -dBورؤز     أكث  صققظً إخرة  ح ةاافق



 فيزياءحات الطلمعجم مص 24

bell jar كاققس 

cloche 

 ؤةةـ زجةة جل ي ةةتعؿؾ يف أجفةةزة تػ يةةغ وظةة س 
 
إكةة س

 ٕل اض أخ ى- اهقاس أو

belt  حزام، َسرْي  

ceinture 

يه ؤ ن ؤتغ ي تعؿؾ فـؼؾ ا  كة أو افشةحـ ت صة 

 ع   ن دول اف- ة افؽف ب  قة كام يف ؤ

belts of radiation عحزاما اإلشعا  

ceintures de radiation 

لأ  ن ؤتليـ ن حيقط ن ب فؽ ة إرضقة تتجؿع  ةقفام 

 ةةل إفؽسوكةة ت  ،ج ةةقامت ؤشةةحقكة ظ فقةةة افط يةةة

 ة ن أفةـ يؿتة  أحة ا   ْل ي ظق ن حزاؤَ  ،وب وتقك ت

كقؾةةقؤس أؤةة  أخةة   قؿتةة  بةةغ  5000و  2000بةةغ 

 كقؾقؤس  ق  شطح إرض- 19000و  13000

bending moment طزم آكحـاء 

moment de flexion 

يضةةقل  ادجؿةةقع اجلةةزي فعةةزوم افؼةةقى ادةةمث ة يف

ؤةـ ب فـ  ة ٕي ؤؼطع  قف ؤلخقذة ظذ ج كل واح  

 -  ا ادؼطع

berkelium بركؾققم 

berkelium  

 97ظةة ده افةة ري  Bkرؤةةزه  صةةـعل ؤشةةع صةةة ظـ

تشةة ف خقاصةةف خةةقاص  249كتؾتةةف اف ريةةة افـ ةة قة و

ظؿةة  افـصةةػ افقجةةقد يف إرض-اف ةةريقم افـةة در 

 - يقؤً  241Bk  314فؾـظر 

Bernoulli effect مػعقل بركقيل 

effet Bernoulli 

 ظةشة  زدادت حقثام ، ط   ة حت ث يف اف قا ؾ وافغ زات

 - قفت  ؼ اف   ؾ أو افغ ز يف أك قب يـخػ  افضغه 

Bernoulli differential equation 

 معادلة بركقيل التػاضؾقة

équation différentielle de Bernoulli 

 ؤع دفة تػ ضؾقة خطقة ؤـ اد ت ة إوػ وؤـ افشؽؾ

)()( xgyxfy
dx

dy n
 

ت ن داف   gو  fظ د خيتؾػ ظـ افقاح  وحقي  nحقي 

 ؤػ وضت ن-

Bernoulli's theorem مربهـة بركقيل 

théorème de Bernoulli 

ي بةؾ  ظ  رة حػظ افط ية يف ج ية ن ؤ ةتؼ  دة  ع لةر

 فأكضغ ط ولر فزج يؽقن  قف  ادؼ ار:

]
2

[
2

h
g

V

g

P


 

إػ  P ؤةةز ي ظةةذ ضةةقل خةةه اجل يةة ن- حقةةي  ث بًتةة

إػ ت ة رع  gإػ كث  ة اف   ؾ ادت  ؼ و  وافضغه 

إػ ارتػة ع افـؼطةة  hو  اجل ي ن ظةشة إػ  Vافثؼ فة و 

 ؤ جعل- ؤ تًقىاد روشة ظـ 

Bertrand lens طدسة برتراكد 

lentille de Bertrand 

ظ شة إض  قة تقضةع يف أك ةقب ادجفة  آشةتؼط   

 فؾحصقل ظذ أصؽ ل ت اخؾ-

beryllium بريؾققم 

beryllium 

وكتؾتةةف 4وظةة ده افةة ري  Beكقؿقةة  ل رؤةةزه  صةةة ظـ

، و ةق  ؾةز رؤة دي افؾةقن  ة   9,01اف رية افـ ة قة 

  ت افـقويةةةةة ظ كً ةةةةوشةةةة م  ي ةةةةتعؿؾ يف ادػةةةة ظأ

ورؤةةزه  10ه افزيؾقةةقم كظةة   ؤةةـ أصةةف  فؾـسوكةة ت، 

Be10

4
 105×25 ّل افـصةػ هوظؿة  10ظ ده افؽتع ،  

 - قامت بقت  اف  ف ةاجليتػؽؽ بنص ار   ظ ؤً 

Bessel functions  بقسؾ دواّل  

fonctions de Bessel 
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 خلطقة: ل حؾقل ادع دفة افتػ ضؾقة ا xشأشؾ يف يقى 

0)( 22

2

2
2  ynx

dx

dy
x

dx

yd
x
 

 كؼةؾ وه ه ادع دفة تط قؼ ت ظ ي ة يف افػقزي س كةام يف

 ا  ارة ولر  -

beta decay التػؽؽ بقتا 

désintégration bêta 

ص ر  قف إفؽسون كتقجة حتقل كسون يتػؽؽ إصع ظل 

إػ ب وتقن يف افـقاة  قزداد بـتقجتف افع د اف ري فؾـةقاة 

افقاحةة  يف حةةغ ي ؼةةك افعةة د افؽةةتع  افـ الةةة بؿؼةة ار

فؾـقاة إم دون تغقةر- وية  يصة ر ظةـ بعة  افـةقى 

وظـةةةة     ،فؽسوكةةةة ت ؤضةةةة دةإأي ، بقزت وكةةةة ت

 يـخػ  افع د اف ري فؾـقاة افـ الة بؿؼ ار افقاح -

beta emitter ُمصِدر بقتاوي 

émetteur bêta 

 - أو ؤقج ً   ش ف ً   إفؽسوكً  اػؽؽ ؤص رً تكؽؾق  ؤشع ي

beta factor طامؾ بقتا 

facteur bêta 

يف  قزيةة س اف أزؤةة   ةةق ك ةة ة افضةةغه افـ صةة  ظةةـ 

 افط ية ا  كقة فؾ أزؤ  إػ ضغطف  ادغـطقيس-

beta particles اجلسقامت بقتا 

particules bêta 

ت ظ  ةة إفؽسوك ت تـطؾؼ ؤـ كةقى افة رات افثؼقؾةة ب

ت ظة افضةةقس- وية  تؽةةقن اجل ةةقامشةة ظ فقةة، أظأ ةة  

 فؽسوك ت ؤض دة-إ افص درة ظـ افـقى بقزت وك ت أي

beta radiation اإلشعاع بقتا 

rayonnement bêta 

صةة ور إفؽسوكةة ت أو بقزت وكةة ت كتقجةةة تػؽةةؽ 

 -beta rays   ؿك أيًض ي -افـقى

beta ray spectrometer 

 مؼقاس صقػ األشعة بقتا

spectromètre à rayons bêta 

 عةة     بح ةةل ض يتفةة  ويَ  ةةقامت بقتةةاجلجفةة ز يػصةةؾ 

اجل قامت افص درة ظـ اد دة ادشةعة ظـة  كةؾ ض يةة- 

 -beta spectrometer  ي ؿك أيًض 

beta rays األشعة بقتا 

rayons bêta 

 -beta radiationاكظ  

beta spectrometer بقتا مطقاف  

spectromètre bêta 

 -beta ray spectrometerاكظ  

betatron بقتا ترون 

bêtatron 

فؽسوك ت يف ؤ  ر دا ة ي ؤػة غ ؤةـ اهةقاس إع  ة ؤ

 ةةل ؤغـطق حؼةؾ ب شتعامل حؼؾ كف ب  ل ك ص  ظةـ

  ي ةةةؿك أيًضةةة ظةةةذ حقةةةز أك ةةةق - ؤتغةةةر ؤ ةةةؾ ه

induction accelerator- 

BeV  )إلؽرتون فؾطمؾقار )بؾققن  

BeV 

ظ ت ت  وي  ة ح ة فؼق س افط ي ت افع فقة يف اداو

 إفؽسون  ؾه- 109

bevatron بقػا ترون 

bêvatron 

ع افزوتقكةة ت واجل ةةقامت إخةة ى فط يةة ت  ةةة ؤ

، وؤـةةف BeVإفؽةةسون  ؾةةه  ؾقةة رظ فقةةة ؤةةـ رت ةةة اد

 ج ست افت ؿقة-

bias اكحقاز 

biais 

ظةذ ؤـظقؤةة   ةؾ هي ةل جف  ؤ تؼ  أو حؼؾ ؤغـطق
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بحقةي يعؿةؾ يف جمة ل  إفؽسوين صة إفؽسوكقة أو ظـ

 - شؾػً  د   و

bias current قار اكحقازت  

courant de polarisation 

تق ر كف ب  ل ت دده ظ ل   ق  شؿعل يض ف إػ ت دد 

 ضةصةةة أ إؤةةقاج افصةةقتقة اد لةةقب ت ةةجقؾف  ظةةذ

 - إؤ  ععؾ افت جقؾ كؼقً ، و  ا ؤغـطق قة

bias voltage فؾطقة اكحقاز 

voltage de polarisation 

ةة ةةة بةةغ ؤ  ةةؾ ه ؾطقةةة ت ثأثةةل اف امميغ كةةام يف افصِّ

 اد  ري أو افساكزشتقر أو اف يقد-

biaxial crystal بؾقرة ثـائقة ادحقر 

cristal biaxial 

 ،يغصةةةة وةةةقريـ بوبؾةةةقرة ذات تـةةة ط  ؤةةةـخػ  

ؿ افؼطع افـة ي  فؼة ا ـ آكؽ ة ر  قفة  ثأثةة دج   

 و ور لر ؤت  وية-

biconcave lens طدسة مؼعرة القجفع 

lentille biconcave 

   ة وجف    ؤؼع ان وت ؿك أيًض شة ؤ عِّ ظ 

double concave lens  أوconcavo-concave- 

biconvex lens طدسة حمدبة القجفع 

lentille biconvexe 

  ظ شة ؤؼ بة وجف    و ب ن وت ؿك أيًض 

double convex lens- 

bicrystal بؾقرة ثـائقة 

bicristal 

وفةقك ؤةـ بؾقرة ؤمفػة ؤـ بؾقرتغ أحة ديتغ  ؼةه، 

 كام يف اف ؾقرة ادتع دة- اظ د ك ر ج ً 

bidirectional antenna هقائي ثـائي آجتاه 

antenne bidirectionnelle 

 ل ي شةةةؾ أو ي ةةةتؼ ؾ اإلصةةة رات يف االةةة  ل  ةةةقا

 اإلرش ل وآشتؼ  ل- 

bifilar winding لػ ثـائي السؾؽ 

enroulement bifilaire 

يـةتن ظةـ ذفةؽ  ض يؼة يؾػ هب  شؾؽ ؤؼة وم بحقةي

ؤؼ وؤة حت يضقتف  ؤع وؤةة إذ يؿة  افتقة ر يف ادؼ وؤةة 

 ظـ    يف اال  غ ؤتع ك غ-

bifocal lens 

 طدسة ذات حمرقع، طدسة ثـائقة ادحرق

lentille bifocale 

 هةام بعة ان و يقة ن تختؾػة نظ شة ؤمفػةة ؤةـ جةزأيـ 

ٕج ةة م افؼ ي ةةة ؤةةـ جز فةة  اف ةةػع يف اتصةةحح رؤيةةة 

 ٕج  م اف عق ة ؤـ جز ف  افعؾقي-اح رؤية حغ تصح

big- bang theory كظرية آكػجار األطظؿ 

théorie du big bang 

يف ظؾؿ افؽقن تػسض أن كشقس افؽقن حة ث  كظ ية

 قةف  صةة ؤـ جّ اس اكػج ر ضخؿ يف حقةز صةغر تـح

، اؤةة دة افؽةةقن اه  ؾةةة افؽث  ةةة وافع فقةةة ا ةة ارة جةة ً 

شةةـة ، بةة أ افؽةةقن ظـةة ه ؤؾقةة ر 16وذفةةؽ ؤـةة  كحةةق 

 -ب فتشؽؾ  ب فتقشع، كام ب أت اد دة ادع و ة ح فقً 

bilateral antenna هقائي ثـائي اجلاكب 

antenne bilatéral 

يف االةةةة  غ  ظظؿةةةةك ةةةةقا ل اشةةةةتج بتف واحةةةة ة و

 -°180 بقـفام ؤتع ك غ

bilateral circuit دارة ثـائقة اجلاكب 

circuit bilatéral  

 ثـ  قة اجل كل- صة ظـ  دارة حتتقي ظذ

bilateral element ثـائي اجلاكب صـرطـ  

élément bilatéral 



 44 جممع اللغة العربية بدمشق

يؿؽـ وضعف يف اف ارة افؽف ب  قةة بةلي االة ه  صة ظـ

ٕث و  ك دؼ وؤ ت وادؽثػ ت وافتح يضق ت-يعطك كػك ا

bilinear function   ة ثـائقة اخلطقةدال  

fonction bilinéaire 

 :فغ كؾ ظذ ح ة ؤثؾدافة خطقة ب فـ  ة دتحق

f(x,y) = x y - 

Billet's split lens بققف اتطدس  

demi-lentilles de Billet 

أحة ا  ظةـ  ني صةة اف  َ  َظ  ؤ كزاا كصػ  ظ شة يُ 

خقة فغ حؼقؼقةغ  بؿؼ ار ضئقؾ، تشةؽؾ فشةؼ   أخ 

 خأن  تح ث أ  اب ت اخؾ-ايت 

bimetallic strip الػؾزحية ثـائقة شـر  

bilame 

يف ؤع ؤةؾ متة دا   اتؾػ ن كثةرً خي  ؾزيـحيت ن ؤـ صة 

، ي ةتػ د ؤةـ اكحـ  فة  ب رتػة ع  ا  اري وؤث تت ن ؤعً 

 درجة ا  ارة ٕل اض افتحؽؿ ب فقصؾ وافػصؾ-

bimirror ةمرآة ثـائق  

miroir double 

 1451ؤ لت ن ؤ تقيت ن افزاوية بقةـفام أيةؾ بؼؾقةؾ ؤةـ 

 ت تعؿأن فتشؽقؾ أ  اب افت اخؾ-

bimorph cell خؾقة ثـائقة الشؽؾ 

cellule bimorphe 

خؾقة ؤؽقكة ؤـ صػقحتغ كف ضةغطقتغ ؤؾتصةؼتغ 

إح اا  ب ٕخ ى بحقي إذا أث   قفام جفة  كف بة  ل 

اكحـةة  جمؿقظةةة افصةةػقحتغ كتقجةةة فتؿةة د إحةة اا  

 إخ ى- أكث  ؤـ

binary code  ينثـاا، كقد ينثـااِرماز  

code binaire 

 قز تعتؿ  ح فتغ ا  افصػ  وافقاح -ض يؼة ت ؤ

binary digit (bit)  بِت ة ،ينثـاارقؿ  

bit, élément binaire 

 -bitاكظ  

binary star مضاطػ كجؿ  

étoile double 

كجةةامن ؤتؼ ربةة ن يةة به بقةةـفام الةة ذب ثؼةة ام ععؾفةةام 

 -كتؾتقفامي وران حقل ؤ كز 

binary system  اينثـاكظام  

système binaire 

 - ؼه صػ و واح ثقؾ إظ اد ب شتعامل اف يؿغ مت

binding energy  الربطصاقة  

énergie de liaison 

ـ ؤـظقؤة ج قامت- ,1  افط ية افأزؤة فتح ي  ج قؿ ؤ

ؤـظقؤةةة إػ اجل ةةقامت  ػؽقةةؽافط يةةة افأزؤةةة فت ,4

  -افتل تؽقّنِّ 

binding energy of electrons 

 ربط اإللؽرتوكاتصاقة 

énergie de liaison d'électrons 

  فتح يةة  اإلفؽسوكةة ت ؤةةـ بةة هافط يةةة افتةةل يـ غةةل 

 ارت  ضف  ب ف رة-

binding energy of nucleons  الـقاة ربطصاقة  

énergie de liaison des nucléons 

كتؾةةة افـةةقاة وجمؿةةقع كتةةؾ  بةةغ ػةة  ؾض يةةة ؤ ةة وية ف

 ؤؽقك    ؤـ افـؽؾقك ت-  نذا زودت افـقاة هب ه افط يةة

 تػؽؽ  ؤؽقك    ؤـ افـؽؾقك ت بعضف  ظـ بع -

binoculars مـظار ثـائي العقـقة 

binoculaire, jumelles 

ًٓ  يصةةة جفةة ز ب   صةةحقحً  ذو ظقـقتةةغ يعطةةل خقةة 

اًم  اؽزً ؤو  -وجم  
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binocular microscope ةقجمفر ثـائي العقـ  

microscope binoculaire 

ام إػ جمفةة  جمفةةز بعقـقتةةغ يؿؽةةـ افـظةة  ؤةةـ خأهةة

 ادجف - ؤـصةإج  م ادقضقظة ظذ 

binocular vision ؿة  رؤية جمس 

vision binoculaire 

ؤةـ خةأل ظقـقتةغ ت ةتعؿؾ يف  ثأثقةة إبعة د رؤية

ادؼ ريل ويف ادج    افضق قة ولر ة  ؤةـ إجفةزة 

 ية-صة اف 

binomial  ّةثـائي احلد ، حّداكق  

binôme 

يـ يػصؾ بقـفام إص رة + ظ  رة ري ضقة ؤمفػة ؤـ ح 

 - ,أو 

binomial expansion اكقةاحلد   شـرك  

développement binomial 

 binomial seriesاكظ  

binomial series اكقةمت سؾسؾة حد   

série binomiale 

 شةةة تـشةةل ؤةةـ ك احةة ً  n+1 ظةة د    ؾ ةةؾة حةة ودؤت

ظ د صحقح ؤقجةل وفةقك  nحقي  n(x+y)اف افة 

 -binomial expansion  ، ت ؿك أيًض اصػ ً 

bioastronautics بققلقجقا فضائقة 

la bioastronautique 

دراشةةةة تةةةلثرات افطةةةران افػضةةة  ل ظةةةذ إحقةةة س 

 وخ صة افتلثرات اف ققفقجقة وافط قة-

biodynamics حتريؽ حققي 

la biodynamique 

  ع ؤةـ اف ققفقجقة  ية رس تقفقة  افط يةة وتةلثرات 

 ؽ  ـ ت ا قة-افعؿؾق ت ا  كقة يف اف

biological shield ةدرع بققلقجق  

écran biologique 

شؿـ   ؤـ اإل ثخغح جز وا  ؤـ اإلصع ع كج ار 

 اد ؾح حيقه بؿـ ع ؤشع-

biophysics فقزياء حققية 

la biophysique 

 ظؾؿ تط ؼ  قف يقاكغ افػقزية س وض ا ؼفة  ظةذ دراشةة

 افعؿؾق ت اف ققفقجقة-

Biot-Savart law سافار-ن بقققاكق  

loi de Biot - Savart 

شةؾؽ  صة ي يف ظـ ة ي I  كف ب  قً  ايـ  ظذ أن تق رً 

 rؤ ةة  ة  صةةة يقفةة  يف كؼطةةة ت عةة  ظةةـ افعـ dlضقفةةف 

  ؤغـطق قً  حؼًأ 


dB :يعطك ب فعأية 
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 4π × 10-7 قؿتفذية اخلأس وي إػ كػ 0  ؤزيحقي 

Weber.A.m- 

biphasic ثـائي الطقر 

biphase 

صػة جف ز كف ب  ل يقف  أو ي ةتعؿؾ ؤـ عةغ ؤتـة وبغ 

 -°90 هام كػك افتقات  بقـفام     يف افطقر ؤؼ اره

bipolar ثـائي الؼطبقة 

bipolaire 

 -ذو يط غ ,1

جفةةة ز إفؽةةةسوين ك فساكزشةةةتقر ت ةةةتعؿؾ  قةةةف  ,4

 ج ة واف  ف ة-ح ؤأت افشحـة ادق

bipolar electrode ى ثـائي الؼطبقةسـرم  

électrode bipolaire 

صػقحة ؤع كقة يف خؾقةة حتؾقةؾ كف فقتةل يؿة  ظز ة  

تتصةةةؾ بؿصةةةع  اخلؾقةةةة أو  افتقةةة ر أو جةةةزس ؤـةةةف، ٓ
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 اؤ ةةة ظ ً   بؿف طفةةة ، ي ةةةؿك أحةةة  وجفقفةةة  ؤف ًطةةة

 -اوي ؿك أخ  ؤصع ً 

bipolar transistor لؼطبقةتراكزستقر ثـاثي ا  

transistor bipolaire 

ت اكزشةةتقر تؼةةقم  قةةف افثؼةةقب واإلفؽسوكةة ت بةة ور 

يف ظؿؾف وؤةـ أكقاظةف افساكزشةتقر افقصةع شةل أش 

junction transistor- 

biprism مقشقر ثـائي 

biprisme 

ؤمفػ ؤةـ ؤقصةقريـ ؤؾتصةؼغ بؼ ظة تقفام  ؤقصقر

ي ةتعؿؾ فتقفقة  وزاوية رأس كؾ ؤـفام بضع دية  ؼ، 

ٕكةةف يشةةط  ا زؤةةة افضةةق قة  ااب افتةة اخؾ كظةة ً أ ةة 

ؤت  ظةة تغ تشةةسك ن يف افةةقاردة ظؾقةةف إػ حةةزؤتغ 

 -ؤـطؼة افت اخؾ

 

biquadratic مضاَطػ الرتبقع 

bicarré 

 ؤ بع اد بع، أي افؼقة اف ابعة فع د-

biquadratic filter  الرتبقع مضاطػمرشح  

filtre biquadratique  

ادؼ وؤةة ت وادؽثػةة ت ت ةةتعؿؾ  قةةف    ظةةؾ ؤ صةةح

فض ه كط   مت ي  افةسددات وادضخامت افعؿؾق تقة، 

دارة  ؼقةؼحتوؤةـ ثةؿ  إض  ة إػ ض ه افسدد اد كزي 

 -Qظ فقة اجلقدة 

birefringence اكؽسار مضاطػ 

biréfringence 

إػ حةزؤتغ  ٓ ؤتـة ح  اكشط ر حزؤة ضق قة يف وشةه 

ـفام- ي ةؿك ؤ تؼط تغ يف االة  غ ؤتع ؤة يـ  ةقام بقة

 -double refraction  أيًض 

birefringent filter مرشح ذو اكؽسار مضاطػ 

filtre à double réfraction 

ؤ صةةةح يتةةةلفػ ؤةةةـ ض ؼةةة ت ؤتـ وبةةةة ؤةةةـ ألشةةةقة 

وصػ  ح اشتؼط بقة ؤؼطقظة ؤـ بؾةقرة ذات اكؽ ة ر 

ؤضةة ظػ- وطقػتةةف مت يةة  افضةةقس يف كط يةة ت ضةةقؼة 

 ذات أضقال ؤقجقة ؤت  ظ ة-

birefringent plate 

 صػقحة ذات اكؽسار مضاطػ

lame à double réfraction 

يطعةةة ؤةةـ ؤةة دة ذات اكؽ ةة ر ؤضةة ظػ شةةطح    

 ؤتقازي ن- نؤ تقي 

bisectrix ػ الزاوية  مـصِّ

bissectrice, bissecteur 

 خه أو ؤ تق يـصػ زاوية بغ خطغ أو ؤ تقيغ-

bismuth بزمقت 

bismuth 

ف كتؾتةةو 83ه افةة ري ظةة د Biكقؿقةة  ل رؤةةزه  صةةة ظـ

يف درجةة افـ ة قة وكث  تف  208,9804 ة افـ  قةاف ري

 271,3، وكؼطة اكصف ره 9,80شؾزيقس  20ا  ارة 

 درجة شؾزيقس- 1580درجة شؾزيقس وكؼطة لؾق كف 

bistable ثـائي آستؼرار 

bistable 

 اشتؼ ار- تلواح ة ؤـ ح ف يتخ 

bistable multivibrator رارهزاز ثـائي آستؼ  

multivibrateur bistable 

يف   زاز ت ؼك  قف إح ى إداتغ افػع فتغ ك يؾة دا ةاًم 
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تؽقن إخ ى لر ك يؾة إػ حغ ت ةؾقه ك ضةة  حغ

 -bistable  أيًض  خ رجقة- ي ؿك

bit بِت ة 

bit, élément binaire 

 أي صػ  أو واح - ثـ ينريؿ يف افتؿثقؾ آ ,1

ؽةةةـ فزيـفةةة  يف حةةة ة ؤعؾقؤةةة ت يؿاأصةةةغ  و ,4 

 وافؽؾؿةة ا  شقب ويعز ظـفة  بصةػ  أو واحة 

 -binary digitؤـ  ةؤـحقت

black body جسؿ أسقد 

corps noir 

كةؾ اإلصةع ع افةقارد  كة ؤًأ   ج ؿ يؿت  اؤتص ًصة

صة ارية ت ة وي افقاحة  واؤتص صةقة نظؾقف- يتؿقز ب

 - ت  وي افقاح  أيًض 

black body radiation إشعاع اجلسؿ األسقد 

rayonnement du corps noir 

تةقزع افط يةة  تقيةػإصع ع يص ر ظـ اجل ؿ إشقد ي

 ح ة افزؤـ ظذ درجة ح ارتف-اافص درة ظـف يف و

 

black hole الثؼب األسقد 

trou noir 

يعتؼ  أكف ك صة  ظةـ اّنقة ر كجةؿ بتةلثر  م شاموي جِ 

صةة ي ة ثؼ فقةةة يتصةةػ بج ذبقةةة ثؼ فتةةف اف اتقةةة و ةةق 

افػقتقكةة ت افضةةق قة ؤـةةف و ةة ا  حتةةقل دون خةة وج

 ش ل ت ؿقتف ب فثؼل إشقد-

blanket دثار، غطاء 

couverture,couche fertile 

ؤة  إ ة حتقه بؼؾل ادػ ظؾ افـقوي ض ؼة ؤـ ؤ دة تخصِّ 

فعؽةك بعة   وإؤة  ه ف تقفق  ويقد كةقوي ج ية 

 افـسوك ت إػ يؾل ادػ ظؾ-

blazed diffraction grating 

زةشبؽة اكعراج م  عزِّ

raiseau blazé 

صةةة ؽة اكعةةة اج ظ ك ةةةة ذات حةةةزوز تلخةةة  صةةةؽؾ 

ؤثؾث ت ي  ؿة حت د زاويتف  ا  دة ضقل ؤقجة افضقس 

 - ظظؿقً أآكعؽ س  يؽقن ظـ ه ياف 

blind spot بؼعة طؿقاء 

punctum caecum 

ادـطؼةةة ؤةةـ صةة ؽقة افعةةغ حقةةي يغةة در افعصةةل 

 ي يع  افعغ-صة اف 

Bloch function   ؾقخة بدال  

fonction de Bloch 

، وذفةةؽ فإلفؽةةسون يف اف ؾةةقرة kة قةةاف افةةة ادقج

 و ؼ ؤز ـة بؾقخ-

Bloch theorem مربهـة بؾقخ 

théorème de Bloch 

 k ودكغ صةةةةة تةةةةـ  ظةةةةذ أن حؾةةةةقل ؤع دفةةةةة 

فإلفؽةةةسون يف اف ؾةةةقرة افتةةةل تتصةةةػ  قفةةة  افط يةةةة 

rkieف ورية  ل ج اس ادقجةة اد ةتقية افؽ ؤـة ب 


يف  

ruk)(افت بع اف وري 


اف ي فف دور افط يةة افؽ ؤـةة  

)()()exp(كػ ف أي  rkirur kk


 

Bloch wall جدار بؾقخ 

mur de Bloch 

تتةةلفػ ادةة دة ذات ادغـطق ةةقة ا  ي يةةة ؤةةـ ؤـةة ضؼ 

يػصؾ بغ كؾ ؤـطؼتةغ  ؤتؿغـطة ب ال   ت ؤتع ك ة

ؤـفةة  جةة ار يةة ظك جةة ار بؾةةقخ يؼةةقم بةة ور ض ؼةةة 

 اكتؼ فقة بغ تختؾػ ادـ ضؼ يف افعقِّـة-
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blocking إيؼاف ،  صدٌّ

blocage 

يف اإلفؽسوكق ت: ت ؾقه اكحقة ز شة فل وظة ل  ظةذ 

 فؽسوين يمدي إػ يطع تق ر ادصع -إامم ص ؽة ِص 

blocking oscillator ّزاز صاده ؛هزاز إيؼاف  

oscillateur de blocage 

كج ز دورة ا تزاز إكقع ؤـ اهزازات حي ث  قف ص  بع  

 واح ة وذفؽ د ة ت ت ه بثقاب  اف ارة ادفتزة-

blondel بؾقكدل 

blondel 

ؤةةـ 1 000 10/ حةة ة فؼقةة س اف ةةطقع ت ةة وياو

 -افأؤزت

blood count تعداد كريات الدم 

comptage sanguin 

 

 يةة ت ا ؿةة  وافؽ يةة ت اف ةةق  يف ظةة د افؽ صةةة ح

 حجؿ ؤعغ ؤـ اف م-

blue shift اكزياح كحق األزرق 

décalage vers le bleu 

 صة كحق أضقال  ؤقجقة أي اكزي ح يف ضقل ؤقجة افضقس

 دػعقل دوبؾ -  كتقجة ايساب ادـ ع ؤـ اف اص  و ؼً 

blueing تزريؼ 

bleuir 

ذ تؽةةقيـ لشةة س أك ةةق ي ؤ  ةةؾ فؾزريةةة ظةةذ افػةةقٓ

ةةلادصةةؼقل ب فت ةةخغ  ةة  يزيةة  ؤةةـ ؤؼ وؤتةةف فؾت ؾ ك 

 - ح ـً  اويؽ  ف ؤظف ً 

body centered  ُّاجلسؿ مرَكزي  

à corps centré 

 ؤتقازي اف طقحقة بؾقرية حتتؾ  قف  اف رات ؤ كز ـْ بِ 

 -وزواي ه

 -body-centered structure  ت ؿك أيًض 

body cone  سؿاجلخمروط  

cône du corps 

فؾة وران يف ج ةؿ  ؾحظةلادحةقر اف تخ وط يؿ ةحف

 صؾل ي ور حقل كؼطة ث بتة  قف-

body-centered cubic structure 

 قة مؽعبقة مركزية اجلسؿـْ بِ 

structure cubique à corps centré 

بـقة بؾقريةة خؾقتفة  إش شةقة ؤؽع قةة افشةؽؾ حتتةؾ 

  قف  اف رات ؤ كز ادؽعل وزواي ه-

 

body-centered structure  ِمركزية اجلسؿ قةٌ ـْ ب  

structure à corps centré 

 - body centeredاكظ 

Bohr atom ذرة بقر 

atome de Bohr 

ضةةةل كؿةةقذج كصةةػ كؿةةقؤل فةة رة اهةة روجغ يؼ

بقجقد ؤ ارات دا  ية ث بتة فإلفؽسون حقل افـةقاة- 

 -Bohr atomic model  ت ؿك أيًض 
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Bohr atomic model  الذريكؿقذج بقر  

modèle atomique de Bohr 

 Bohr atomاكظ  

Bohr first postulate بقر األوغ مسؾ ؿة  

premier postulat de Bohr 

تـ  ظذ أن اإلفؽسوك ت حقل كقى اف رات تة ور 

 ؤـ ض يتف -  يف ؤ ارات ؤغؾؼة دون أن تػؼ  صقئً 

Bohr frequency condition 

 ط بقر لؾرتدداتشـر

condition de fréquence de Bohr 

إذا اكتؼةؾ  f تة دده اط ضةقسً شة تص ر اف رة و ؼ   ا اف

إػ ؤة ار أدكةك ض يتةف  E2اإلفؽسون ؤـ ؤ ار ض يتف  قف 

فؾعأيةة   افضةقس افصة در خ ضةعً  تة ددويؽةقن  E1 قف 

E2- E1 = hf  حقيh بأكؽ- وإذا حة ث اكتؼة ل  ةث بت

 -f ددؤع كك حي ث اؤتص ص فؾضقس ذي افس

Bohr magneton مغـطقن بقر 

magnéton de Bohr 

 ؼة ري B  ف ؤزوي ؤز فف بةة ةل ح ة افعزم ادغـطقاو

 :ب فعأية

   
  

   
                    

 ةث بتةةة hوكتؾتةةةف و  اإلفؽةةةسونصةةةحـة  mو eحقةةةي 

ح ات اافع دية يف اجلؿؾة اف وفقة فؾق  بأكؽ ويقؿتف

sJ ةةةةةةةل  .10625,6 34 -ي ةةةةةةةؿك أيًضةةةةةةة  

electronic magneton- 

Bohr orbit مدار بقر 

orbite de Bohr 

ؤ ةة ر اإلفؽةةسون حةةقل كةةقاة ذرة اهةة روجغ و ةةؼ 

 كؿقذج بقر فؾ رة-

Bohr radius كصػ قطر بقر 

rayon de Bohr 

كصةةةػ يطةةة  ؤةةة ار اإلفؽةةةسون يف ذرة اهةةة روجغ 

 ق و   اف كق ح ل كؿقذج بقر ظـ ؤ  تؽقن يف ح فتف

 أكغ سوم- 0,53ي  وي 

Bohr second postulate بقر الثاكقة مسؾ ؿة  

deuxième postulat de Bohr 

اد ارات اد ةؿقح فإلفؽةسون أن يقجة   قفة  حةقل 

افـةةقاة  ةةل تؾةةؽ افتةةل يؽةةقن  قفةة  اك   ظةةف افةةزاوي 

 hحقةةي  ،h/2πؤةةـ   صةةحقحً  اظةة دً   حقهةة  ؤ ةة ويً 

 بأكؽ- ةث بت

Bohr- Sommerfeld theory 

 ومرفؾدز -كظرية بقر

théorie de Bohr- Sommerfeld 

 تع يؾ فـظ ية بقر تغ و  قف اد ارات إ ؾقؾجقة-

boiler ِمْرَجؾ 

chaudière 

فت ةةخغ ادةة س فأشةةتعامٓت ادـزفقةةة أو  ؤغؾةةؼ جفةة ز

 فتقفق  اف خ ر ف ل اض افصـ ظقة-

boiling غؾقان 

ébullition 

ؤةـ طفةقر  ؼ ظة ت ف و قج كةت خغ اف ة  ؾ حتةك 

 تتص ظ  إػ شطحف- يع ه يفاف خ ر 

boiling point كؼطة الغؾقان 

point d'ébullition 

درجة ا  ارة افتل يت  وى ظـ    ضغه بخة ر اف ة  ؾ 

 ادش ع ؤع افضغه اجلقي وظـ    حي ث افغؾق ن-

boiling water reactor (BWR) 

 مػاطؾ اداء الغايل

réacteur à eau bouillante 

-  وؤف  ً  اؤػ ظؾ كقوي ي تعؿؾ  قف اد س افع دي ؤزدً 
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ضةةغه فِ خيضةةع ادةة س يف  ةة ا افـةةقع ؤةةـ ادػةة ظأت 

 اف خ ر- وبتؽقيـ ي ؿح فف ب فغؾق ن

bolometer مؼقاس اإلشعاع احلراري 

bolomètre 

Gr: bole = صع ع افضقس + meter = ؤؼق س 

يف جمةة ل  ةةةل قجفةة ز فؼقةة س ض يةةة اإلصةةع ع افؽف ض

صةةعة حتةة  ا ؿةة اس، يعتؿةة  يف ظؿؾةةف ظةةذ تغةةر إ

صةةع ع حية ريقؼةةة ؤةةـ اف أتةةغ كتقجةةة اإلصةةة ؤؼ وؤةةة 

 thermal  ا ةة اري اف ةة يه ظؾقفةة - ي ةةؿك أيًضةة

detector- 

Boltzmann constant ثابتة بقلتزمان 

constante de Boltzmann 

حقةي  k = R / NAتعةّ ف ب فعأيةة  kث بتةة رؤز ة  

إػ ظة د أ قلة درو-  NAفغة زات و إػ ث بتة ا Rت ؤز 

10 × 1,38 أؤة  يقؿتفة  افع ديةة  فةل
-23 J.K-1  يف

 ح ات-ااجلؿؾة اف وفقة فؾق

Boltzmann distribution تقزع بقلتزمان 

distribution de Boltzmann 

يف ح فةة  ،احةتامل وجةقد جةزيس ؤةـ لة ز ؼة رة تداف  

يف ؤقضةةع ؤةة  وب كةة   ع ؤةة  وضةةؿـ  ،تةةقازن حةة اري

ؼة فؾؿقضةع وفأكة   ع وذفةؽ بة  ساض ح ود ضةق

 خضقع اجلزيئ ت فؼقاكغ ادقؽ كقؽ افتؼؾق ي-

bomb calorimeter  ِسعر قـبظم  

calorimètre à bombe 

كقع ؤةـ اد ة ظ  فؼقة س كؿقةة ا ة ارة ادـطؾؼةة ؤةـ 

 ح   ويقد أو ؤ دة ؤ -

bombardement رجؿ ،قصػ ،قذف  

bombardement 

 افػقتقك ت ظذ   ف ؤ - تقجقف تق ر ؤـ اجل قامت أو

bombardment with neutrons 

 رجؿ بالـرتوكات

bombardement avec des neutrons 

فؼصةةػ ؤةةقاد تختؾػةةة  يةة ا َػ  اشةةتعامل افـسوكةة ت

هب ف تقفق  كظ    هة ه ادةقاد أو ٕلة اض افتحؾقةؾ 

 ب فتـشقه افـسوين-

bond رابطة 

liaison 

يف اجلزيئة ت  يقة اجل ب افش ي ة افتل ت به اف رات

وإؤةةأح اف ؾقريةةة بعضةةف  بةة ع  وؤةةـ أصةةف    

  وت ةةةةؿك أيًضةةةة ionic bondاف ابطةةةةة إيقكقةةةةة 

chemical bond- 

bond energy صاقة رابطة 

énergie de liaison 

اف ابطة افؽقؿق  قة بةغ ذرتةغ   ة افط ية افأزؤة فؽ

يف جةةزيس، و ةةل تعتؿةة  ظةةذ كةةقع افةة رات وظةةذ 

 ض قعة اجلزيس-

bonding  َرباط، حَلؿطبْ ر ،  

liaison 

ؤأح اف ؾقرية- ,1  ضؿ اف رات فتشؽقؾ اجلزيئ ت أو ٕا

ب شةتعامل ؤةقاد  إح اا  بة ٕخ ىتث ق  ؤ دتغ  ,4

حة ارة  أدكةك درجتةل ٓصؼة أو ب فت ةخغ ظـة 

 -را اكصف 

bonding orbital رابط يمدار  

orbite de liaison 

ل ض يتةةف إفؽةةسون رابةةه تتضةة س  قةةفجزيئةةل  يؤةة ار

 ة  يةمدي إػ  إح اا  ؤـ إخة ىب يساب افـقاتغ 

 ال ذب جع وت ابه كقؿق  ل-

Boolean algebra  بقل رْبُ َج  

algèbre de Boole 
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 وؤةـ ثَةؿجز فف أاقتف يف متثقؾ افعؿؾقة ت ادـطؼقةة 

يف ا قاشةةةقل و ةةةق جةةةز ايسحةةةف جةةةقرج بةةةقل 

1815-1864) - 

booster ز  معزِّ

booster 

ه بةةةغ اهةةةقا ل واد ةةةتؼ ؾ فتؼقيةةةة جفةةة ز يتقشةةة

 اإلص رات اد تؼ ؾة افضعقػة-

Born approximation تؼريب بقرن 

approximation de Born 

ؾ ح ةةة ب ت ت عثةةة  تؼ يةةةل يـ ةةةل إػ بةةةقرن ي ةةةفّ 

 اجل قامت اف رية ظذ افـقى-

Born- Madelung model 

 مادلـغ -كؿقذج بقرن

Modèle de Born- Madelung 

فط يةةة افةةسابه يف اف ؾةةقرات إيقكقةةة كظ يةةة تؼؾق يةةة 

 وأبع د ص قؽتف  وي بؾقتف  فأكضغ ط-

Born- Mayer equation ماير -معادلة بقرن  

équation de Born- Mayer 

ؾؤع دفة فط ية افسابه إيقكقة  إفقف  بة  ساض  ُيَتَقص 

أن   ه افط ية  ل جمؿقع ا  ود افـ صةئة ظةـ افتةآث  

 ت ادتج ورة-إيقك  افؽقفقين بغ

Born- von Karman theory 

 كارمان فقن -كظرية بقرن

théorie de Born- von Karman 

كظ يةةةة فؾحةةة ارة افـقظقةةةة تتـةةة ول افطقةةةػ افصةةةقيت 

 افش قؽة اف ؾقرية- فؾ رات يف

boron ربق  

bore 

كتؾتةةف ، و5، ظةة ده افةة ري Bكقؿقةة  ل رؤةةزه  صةةة ظـ

عؿؾ يف ي ت ،بـل ,فقكف أصػ  10,811اف رية افـ  قة

صةةـ ظة اف ةة   ؽ وافزجةة ج ويف ادػةة ظأت افـقويةةة 

 -اإلصع ظ تٓؤتص ص 

boron detector  يّ بقر مؽشاٌف  

detecteur de bore 

غة زي افؤؽش ف فؾـسوك ت اف طقئة حيتقي ظذ اف قر 

 -اف قر افصؾل تطذ بف اجل رانأو ظذ 

Bose-Einstein condensation 

 أيـشتايـ -بقِزه  اثػتؽ

condensation Bose-Einstein 

ح فة ؤـ ح ٓت اد دة ادمفػة ؤـ بقزوك ت وصةقرة 

يف كؿقن خ رجل وؤزدة إػ درجة ي ي ة ؤةـ افصةػ  

ادطؾؼ تؽقن ظـ    اجل قامت يف ح فة افط يةة افة كق  

فؾؽؿقن اخلة رجل وظـة    تصة ح أثة ر افؽؿقؤقةة 

 واضحة يف اد تقى اجلف ي-

Bose-Einstein distribution 

 أيـشتايـ –تقزع بقِزه 

distribution Bose-Einstein 

وضع تتةقزع  قةف اف قزوكة ت ظةذ ؤ ةتقي ت افط يةة 

 ,يعطل تةقزع بةقزه -دوكام حت ي  فع د   يف كؾ ؤـف 

يف درجةة  Eأيـشت يـ احةتامل اكشةغ ل ؤ ةتقى ض يةة 

 ب فعأية: Tا  ارة ادطؾؼة 

1}1]/){exp[()(  kTEEf  

 قفتزؤ ن-ث بتة ب kوة ث بت µحقي 

Bose-Einstein statistics 

 أيـشتايـ –إحصاء بقِزه 

statistique de Bose-Einstien 

إحص س يط ؼ ظذ مجؾة ؤمفػة ؤـ اف قزوكة ت ادتامثؾةة 

افػقتقكةة ت وافـةةقى ذات افعةة د  ؤثةةؾوافأؤتاميةةزة 

 افزوجل ؤـ افـؽؾقك ت-
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boson بقزون 

boson 

 وادقزونج قؿ ش قـف صػ  أو ظ د صحقح ك فػقتقك ت 

(  π  -ـ افـؽؾقكةة ت  وافـةةقى ذات افعةة د افزوجةةل ؤةة

 أيـشت يـ- ,حص س بقزهإِل فضع اف قزوك ت 

boson gas غاز بقزوكات 

gaz de bosons 

 جمؿقظة ؤـ اف قزوك ت ظ يؿة افتآث   قام بقـف -

bottom quark كقارك قاع 

quark bottom 

 نتؽقِّ افؽقارك ت اف تة افتل ، أو كؽف ت ،أح  أكقاع

 كؾف - ؤع افؾ تقك ت اد دة

bound charge شحـة مؼّقدة 

charge liée 

  صحـة كف ب  قة وصةقرة يف افة رة أو اجلةزيس خأً ة

إلفؽسوكة ت ا ة ة- ت ةؿك ك فؾشحـة ا  ة ا  كةة 

 - polarization charge  أيًض 

bound electron إلؽرتون ُمؼق د 

électron lié 

ؿؾة إٓ يف جةقار ذرة حقةي ة ؤفقتف ادقجإفؽسون داف  

 يقؿة و قشة- تؽت ل

bound level مؼّقد مستًقى  

niveau lié 

ؤةـ ا  فةة افة كق   افؾط ية يف كقاة ي يةل جة ً  ؤ تًقى

 ت تطقع افتػؽؽ إٓ بنص ار أصعة ل ؤ - بحقي ٓ

bound state  مؼقدةحالة  

état lié 

ا  فةةة افؽؿقؤقةةة جل ةةقؿ ض يتةةف أصةةغ  ؤةةـ ض يةةة 

 ؤتؼطعة- ادؼق ةقن ض ي ت ا  ٓت ارت  ضف وتؽ

boundary conditions وط حّديةشـر  

conditions aux limites 

عة د إافتل يـ غل حتؼؼف  كل يؿؽـ  وطشة جمؿقظة اف

افتػ ضؾقة افتل تصػ افظة   ة  ادع دٓت حؾ جلؿؾة

 اد روشة-

boundary layer صبؼة حّدية 

couche limite 

خػ  افؾزوجةة ادجة ورة افط ؼة اف يقؼة ؤـ ؤ  ع ؤةـ

 ف طح ج ؿ صؾل يتح ك ب فـ  ة إػ اد  ع-

Bourdon gauge مؼقاس بقردون لؾضغط 

manomètre de Bourdon 

ـ  ؤؼقةة س فؼقةة س ضةةغقط اف ةةقا ؾ وافغةة زات يتةةلفػ ؤةة

 أك قب ريقؼ اجل ران ؤؾػقف يتةلث  ؤؼ ار افتػ  ف ب فضغه-

 

Boyle's law اريقطم - قاكقن بقيؾ  

loi de Mariotte 

يف  Pافغة ز ؤةـ  كؿقةة ي كقن يـ  ظذ أن جة اس ضةغه

  ث بًتة اؤؼة ارً درجة ح ارة ث بتة ي ة وي  ظـ  V  حجؿف

 -Mariotte’s law  - ي ؿك أيًض PV =ن: ث ب  إأي 

bra برا 

bra 

بعةة د  | ِكةة  يؼ بةةؾ كةةؾ |تةة بعل خطةةل 

ب فِؽة  | ِؽ وي اجل اس اف ؾ ؿل فؾظؼ ي ي  

||),|(أي  | ادؼ بؾ فؾةزا   

 وافزا  ق اد ا ؼ اه ؤقتل فؾِؽ -



 فيزياءحات الطلمعجم مص 41

Brackett series سؾسؾة براكقت 

série de Brackett 

 ةةةل شؾ ةةةؾة ؤةةةـ ضقةةةػ اهةةة روجغ تـشةةةل ظةةةـ 

فتةل تؽةقن ح فتفة  افـف  قةة فؽسوكقةة اآكتؼ ٓت اإل

تؼع مجقع خطقط   ه اف ؾ ةؾة  n1 = 4 ى ل اد تق

يف ؤـطؼةةة إصةةعة حتةة  ا ؿةة اس وتعطةةك أضقاهةة  

  فعأية:ب λادقجقة 

 

 
      (

 

  
 
 

  
 )   

   

 -4أكز ؤـ  n2حقي 

Bragg's angle زاوية براغ 

angle de Bragg 

 ت اف ريةة يَ اف ةقـقة واد ةتقَ  زاوية بغ ؤـحك إصعة

 س يف اف ؾةةةةقرة افتةةةةل حيةةةة ث ظـةةةة    تةةةة اخؾ بـّةةةة

 -ظذ   ه اد تقي تفأكعؽ ش ت 

Bragg's condition ط براغشـر  

condition de Bragg 

 س ف صةةعة اف ةةقـقة ط إذا حتؼةةؼ حةة ث تةة اخؾ بـّةةصةةة 

ادـعؽ ةةة ظةةذ اد ةةتقي ت اف ريةةة ادتقازيةةة يف اف ؾةةقرة 

يةةةةة:  فعأبويعةةةةز ظـةةةةف  sin2dn   حقةةةةيd 

 λاد   ة بغ اد ةتقي ت اف ريةة يف افشة قؽة اف ؾقريةة و

 θضقل ؤقجة إصةعة اف ةقـقة افةقاردة ظةذ اف ؾةقرة و 

ظة د صةحقح-  nو زاوية إصعة ؤع اد تقي ت اف رية 

 -Bragg's equationأو  Bragg's law  ي ؿك أيًض 

Bragg planes مستقيات براغ 

plans de Bragg 

اد ةةتقي ت اف ريةةة ادتقازيةةة يف اف ؾةةقرة افتةةل حتؼةةؼ 

 ط ب اغ-صة بقـف   dاد   ة 

Bragg reflection اكعؽاس براغ 

réflexion de Bragg 

اكعؽةة س إصةةعة اف ةةقـقة ظةةذ اد ةةتقي ت اف ريةةة يف 

 ط ب اغ-صة اف ؾقرة اف ي حيؼؼ 

Bragg's equation معادلة براغ 

équation de Bragg 

 Bragg's conditionكظ  ا

Bragg's law قاكقن براغ 

loi de Bragg 

 Bragg's conditionاكظ  

brain دماغ 

cerveau 

اجلةةةزس إؤةةة ؤل ؤةةةـ اجلؿؾةةةة افعصةةة قة اد كزيةةةةة 

 فؾػؼ ري ت و ق يؼع داخؾ افؼحػ-

brake ِمْؽَبح 

frein 

ظة ظ بة ؤتح كة أو تقيػف  شة وشقؾة لفقة فػػ ؤـ 

ت ة ل ب حتؽ كة ت ؤقؽ كقؽقةة أو ، وذفةؽ بةلن ت مت ؤً 

 تقف  تق رات  قكق-

braket براكِت 

braket 

ةة و  <φ| ت ةةغؽؿل فِ ؾ  ظةة د ظؼةة ي ي ةة وي اجلةة اس اف  

|ψ>  وي ؤز فف ب ف ؤز<ψ|φ>- 

branching disintegration تػؽؽ متػرع 

désintégration d'embranchement 

تػؽؽ كقى كظر ؤشع بلكث  ؤـ أشؾقب كلن يصة ر 

 قامت بقت  اف  ف ة وظـ بعضف  أخ  اجلضف  ظـ بع

 multiple  ي ةةؿك أيًضةة  ةةقامت بقتةة  ادقج ةةة-اجل

decay وmultiple disintegration- 

branching point كؼطة تػرع 

point de dérivation 

 كؼطة يف اف ارة افؽف ب  قة تؾتؼل ظـ    ثأثة   وع أو أكث -
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branching ratio كسبة التػرع 

rapport d'embranchement 

افـ  ة ادئقية بغ ظ د افـقى افتل تتػؽؽ ظةـ ض يةؼ 

 ؤ  إػ ظ د افـقى ادتػؽؽة ظـ ض يؼ لخ -

branching rule قاطدة التػرع 

règle de dérivation 

ـ  يةة صةةقف يف افة ارات افؽف ب  قةةة أحة  يةة كقين كِ 

ظةةذ أن جمؿةةقع افتقةة رات اف اخؾةةة إػ كؼطةةة تػةة ع 

  رات اخل رجة ؤـف -ي  وي جمؿقع افتق

brass َشَبف 

laiton, cuivre jaune 

 زكةؽيف ادئةة واف 67ش قؽة ؤمفػة ؤـ افـح س بـ ة ة 

  ؾةزاتيف ادئة- وية  حتتةقي اف ة قؽة ظةذ  33بـ  ة 

 أخ ى ك ف ص ص وا  ي  بـ ل ضئقؾة-

Bravais compensator ض برافقف  معقِّ

compensateur de Bravais 

ريـ ؤؼطقظغ بحقةي يةقازي صػقحة ؤمفػة ؤـ ؤقصق

ويؿؽةةـ تغقةةر  وجفةةقفام ادتةةقازيغوقراةة  افضةةق ل 

 يتقضةةع -فةة  بزفةةؼ أحةة  ادقصةةقريـ ظةةذ أخةة ثخـ

 ق  صػقحة ؤؼطقظة بحقي يتع ؤ  وقر    ادقصقران

افضق ل ؤع شطحف - تػق  يف حتؾقؾ افضةقس اد ةتؼطل 

 -Soleil compensator  وت ؿك أيًض   إ ؾقؾجقً 

 

Bravais lattices شبقؽات برافقف 

réseaux de Bravais 

إكقاع إش شقة ؤـ افش قؽ ت اف ؾقرية وظ د   مخك 

 ة يف افػض س افثأثل إبع د-شة يف اد تقي وأربع ظ

breadth of spectrum line 

 طرض اخلط الطقػي

largeur de ligne spectrale 

ظ ض اخله اف ق ين ادؿثؾ فش ة افضقس ب ٓفةة ضةقل 

 قجة وذفؽ ظـ  ؤـتصػ افش ة افعظؿك-اد

break even point طتبة الربح ،كؼطة التعادل  

seuil de rentabilité 

ج ؤـظقؤةةة ؤةة  ؤةةـ  ْ افعت ةةة افتةةل يتجةة وز ظـةة    َخةة

 ظؾقف  ؤـف - ُيْ  ل افط ية ؤ 

breakdown اهنقار 

rupture, effondrement 

خؾةةؾ حيصةةؾ كتقجةةة زيةة دة ؤػ ضةةة يف افػؾطقةةة  ,1

يط ةةغ كف بةة  قغ بقةةـفام ظةة زل  ةة   ظةةذة ط ةةؾ  اد

 افع زل-ؤػعقل  ي طؾ

جةة اس زيةة دة يؾقؾةةة يف  ؤةةـ ارتػةة ع حةة د يف افتقةة ر ,4

 افػؾطقة ادط ؼة ظذ ديقد ب ال ه ظؽيس-

breakdown diode ديقد اهنقاري 

diode de claquage 

 قف لفقة آّنق ر ظـ  افػؾطقةة  حت ث ديقد كصػ ك يؾ

 قفقري-تل زيـِ  أو ادػعقل افافعؽ قة و ؼ ؤػعق

breakdown potential كؿقن آهنقار 

potentiel de rupture 

 -breakdown voltageاكظ  

breakdown voltage 

ع ،فؾطقة آهنقار  فؾطقة التصدُّ

voltage de rupture 

ػؼة  افعة زل وطقػتةف ضة يف ظة زل تُ  ُت ؾ ه ظةذ ؾطقة 

 -breakdown potential  إش شقة ت ؿك أيًض 

breeder pile  َلقدمػاطؾ و  

pile surrégénérateur 
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ؤػ ظؾ كقوي يـتن ؤ دة اكشةط رية أكثة   ة  ي ةتفؾؽ 

وذفؽ بتحقيؾ ؤ دة تخص ة إػ ؤة دة اكشةط رية بػعةؾ 

اؤتص ص افـسوك ت بؿع ل يػةق  ؤعة ل اشةتفأك 

 - breeder reactor  افقيقد ي ؿك أيًض 

breeder reactor  َلقدمػاطؾ و  

réacteur surrégénérateur 

 - breeder pileاكظ  

breeding تقلقد 

surrégénération 

كت ج ويقد كقوي ظـ ض يؼ اؤتص ص افـسوكة ت يف إ

 ؤػ ظؾ كقوي بؿع ل يػق  ؤع ل اشتفأك افقيقد-

bremsstrahlung إشعاع الؽبح 

rayonnement de freinage 

  حي ث   ا اإلصع ع ف ى ؤ ور ج قؿ ؤشحقن ي ي ً 

كقاة ذرة ثؼقؾة  قغر اجل قؿ اال ه ح كتةف وي ا ةؼ  ؤـ

 ذفؽ إص ار إصع ع ل ؤ  وافؽؾؿة أد كقة-

Brewster angle زاوية بروسرت 

angle de Brewster 

زاوية إذا ورد هب  افضقس اد ةتؼطل يف ؤ ةتقي افةقرود 

اكع م افضقس ادـعؽك   ظذ شطح ظ كك ظ زل كف ب  قً 

 -polarizing angle  اف طح- ت ؿك أيًض  ظذ

Brewster fringes أهداب بروسرت 

franges de Brewster 

حيتغ صةةة ؤةةـ تةة اخؾ ضةةقس ك  ةة  ؤةةـ  تـشةةلأ ةة اب 

 ضضتغ بقـفام زاوية  قا قة صغرة-ػكصػ ؤ

 

Brewster's angle زاوية بروسرت 

angle de Brewster 

 -angle of polarizationاكظ  

Brewster's incidence ورود بروسرتي 

incidence de Brewster 

فضةةقس ظةةذ شةةطح   صةةؾ بةةغ وشةةطغ ي يـةةة اورود 

بحقةةي حتؼةةؼ زاويةةة  n2وثةة كقفام  n1اكؽ ةة ر أحةة ا  

 اد امة زاوية ب وشس افعأية: θافقرود 

1

2

n

n
tg 

 
 OR وتؽةةقن ظـةة    افزاويةةة بةةغ افشةةع ع ادةةـعؽك

 ؤ  وية OT  ة وادـؽ
2


- 

 

Brewster's window كافذة بروسرت 

fenêtre de Brewster 

صةةػقحة صةةػ  ة ؤ  ؾةةة ظةةذ ؤـحةةك إصةةعة افضةةق قة 

بزاوية ت  وي زاوية ب وشس  أ يـػ  ؤـف  إٓ افضقس 

 ظةةذ حةةغاد ةةتؼطل يف آالةة ه افعؿةةقدي ظؾقفةة ، 

يةةـعؽك افضةةقس اد ةةتؼطل يف آالةة ه ادةةقازي هةة  

وت ةةتعؿؾ ك  ةة ة ب وشةةس يف بعةة   - كؾًقةة  اكعؽ ًشةة

 افؾقزرات افغ زية خلػ  افضق ع ب ٓكعؽ س-

bridge amplifier يسـرمضخؿ ج  

pont amplificateur 

ؤضخؿ تؽةقن   كعةة دخؾةف ظ فقةة  ة  ي ةؿح بني ؤةة 

ؤةةـ دارة  اجةةزسً بقصةةػف ية ظةةذ ؤ خؾةةف  ةةة دارة ج
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ادضخؿ وذفؽ دون إدخ ل تةلثر  عةع ظةذ ؤ ةتقى 

 - ة اف ارة افتل أيقؿ ظؾقف  اجل إص رة

bridge circuit يةسـردارة ج  

circuit en pont 

دارة كف ب  قةةةة ذات أربةةةع   كعةةة ت ؤقصةةةقفة ظةةةذ 

ضةأع ية خؾ إفقفة  افتقة ر ل أافت ؾ ؾ ؤشؽؾة ربة ظ

بةةغ   ةةة ؤةةـ كؼطتةةغ ؤتؼةة بؾتغ وخيتةةز تةةقازن اجل

  ةة تؼة بؾتغ- وؤةـ أصةف    جادخ يغ إـؼطتغ اف

 -اف ي يؼقك ادؼ وؤة ـوض ط

 

bridge rectifier م ج يسـرمؼقِّ  

pont redresseur 

م ؤقجةةة ك ؤؾةةة حيةةقل افتقةة ر ادتـةة وب إػ تقةة ر  ؤؼةةقِّ

أربعة ديقدات ظةذ افـحةق اد ةغ  فؤ تؿ  ت تعؿؾ  ق

يف افشةةؽؾ وفتةة ر ض يؼةةة تقزيةةع افةة يقدات بحقةةي 

يف ال ية ن افتق ر اد ر يف ؤؼ وؤةة ا ؿقفةة  كقبتل العؾ

 كػك آال ه-

 

bright fringe هدب ميضء 

frange lumineux 

خه ؤيضس حية ث كتقجةة تة اخؾ بـ ة س بةغ صةع ظغ 

 ضق قغ-

brightness سطقع 

luminosité 

 -luminosityاكظ  

brilliance سطقطقة 

clarté 

 -luminanceاكظ  

Brillouin function داّلة بريؾقان 

fonction de Brillouin 

دافة تة خؾ يف ح ة ب ؤغـطةة ؤة دة ذات ؤغـطق ةقة 

 :وتعطك ب فعأية BJ ؤ  ي ة أو ح ي ية رؤز  

J

x

JJ

xJ

J

J
BJ

2
coth

2

1

2

)12(
coth

2

12





 

إػ افعة د افؽؿةقؤل فأكة   ع افةزاوي  Jحقي ت ؤز 

إػ ؤؼةة ار  xافظةةؾ افؼطعةةل و متةة م  إػ cothافؽةةع و 

ي ت ه بخقاص اد دة ودرجةة ح ار ة  وصة ة ا ؼةؾ 

 ؿغـه-اد

Brillouin zone مـطؼة بريؾقان 

zone de Brillouin 

افعؽ قة حتةقي أحة  حؾةقل  ض س افش قؽة ؤـطؼة يف 

 -ودكغ  فط ية اإلفؽسون يف اف ؾقرةصة ؤع دفة 

Brinell hardness ة بريـقؾقساو  

dureté de brinell 

ت تعؿؾ  قفة   ،ة شطح ؤ دةي  وض يؼة فؼق س ؤ ى 

بؼةةقة  ضةةغه ظةةذ اف ةةطحت اي شةةقة جةة ً  كةة ة ؤع كقةةة

ادتشةؽؾ ظةذ  افة ا  ي ثؿ يؼ س يط  إثة ؤع و ة، 

 ، وتؼ ؿ افؼقة ظذ ؤ  حة إث -اف طح

British thermal unit حدة حرارية بريطاكقةاو  

unité thermique britannique (U.TH.B.) 
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كؿقة ا  ارة افتل تؽػل ف  ع درجة ح ارة ب وك  واح  

احةةة ة و ةةةل تؽةةة    ؤةةةـ ادةةة س درجةةةة  ف ّن يةةة  و

1055,06 ًٓ  -BTUح ي ة، ورؤز    251,997أو  جق

brittleness َقصافة 

fragilité 

دون أن يأحةظ   ةة تتؽ افتل خ صة تتصػ هب  اد دة

 ف ن ش بؼ- ظؾقف  تشقه

broad band amplifier مضخؿ طريض الـطاق 

amplificateur à large bande 

 ؤضخؿ ي تجقل فـط   واشع ؤـ افسددات-

broadcasting station حمطة إذاطة 

station de radiodiffusion 

 زية-وطة ف ي أؤقاج اف اديق أو إلرش ل افزاؤن افتؾػَ 

broadening of spectral lines 

 تقسع اخلطقط الطقػقة

élargissement des lignes spectrales 

زي دة ظ ض اخلطقط افطقػقة كتقجة فتص دم افة رات 

ادط ؼ ظةذ افغة ز ادتةليـ أو ب ة ل أو فزي دة افضغه 

 ؤػعقل دوبؾ -

broken circuit دارة مؼطقطة 

circuit coupé 

احةةسا  وجةةقد ظةة زل ؤثةةؾ  ب ةة ل ؤغؾؼةةة لةةر دارة

   صؿة أو فعطؾ  قف -

bromine بروم 

brome 

كتؾتةةف و 35ظةة ده افةة ري  Brرؤةةزه  كقؿقةة  ل صةةة ظـ

 يف اف رجةةة افـ ةة قة كث  تةةف 79,904 اف ريةةة افـ ةة قة

20o  افؾ ا ـصـع  ي تعؿؾ يف ،3,119شؾزيقس- 

bronze بروكز 

bronze 

ش قؽة ؤع كقة ؤـ افـح س وافؼص ي  ويؿؽـ أن يؽقن 

 أخ ى ك فػ ػقر ولره بـ ل ضئقؾة- صة  قف  ظـ 

Brownian movement حركة براوكقة 

mouvement brownien 

ح كة ظشقا قة لر ؤـتظؿة فضع ه  ج قامت ديقؼة 

بجزيئةة ت  فؾتصةة دمؤةة  ع كتقجةةة تع ضةةف   ؤعؾؼةةة يف

افقشه افع فؼة  قف- تـ ل   ه افت ؿقة إػ ؤؽتشةػ 

 ا  كة روب ت ب اون-

brush discharge تػريغ فرجقين 

brosse de déchargement 

قن َجةةة ْ تػ يةةةغ كف بةةة  ل شةةة ضع ظةةةذ صةةةؽؾ افػِ 

  ت ؾةغ صة ة ا ؼةؾ ؤ)افػ ص ة  يـطؾؼ ؤةـ ك يةؾ ظـة 

تؽػةةل  ، إٓ أّنةة  ٓ ؤعقـًةة اافؽف بةة  ل بجةةقاره حةة ً 

 ارة حؼقؼقة-صة فتقفق  

bubble chamber حجرة الػؼاققع 

chambre à bulles 

ـةجف ز يؽشػ ظةـ ؤ ة ر اجل ةقامت ادم شة  ؾ  يفة يِّ

   ؼ افت ةخغ  قظفة  بصةقرة صةػ ؤةـ افػؼ ظة ت 

 افصغرة حقثام ؤ  اجل قؿ ادميِّـ-

buffer دارئ 

tampon 

ؾ ظ فقةة ْخ رتغ تتؿتع بؿامكعة دَ دارة تؼؾؾ افتآث  بغ دا

يف إجفةزة   ؤة  يؼ بؾفة  هةوج ؤـخػضة،  ْ و  كعة َخ 

 ادقؽ كقؽقة-

buffer solution حمؾقل دارئ 

solution tampon 

وؾقل إذا أضقػ  إفقف كؿق ت صغرة ؤـ ا ؿةقض 

إٓ  pHيقؿةة ظة ده اهة روجقـل  ٓ تتغرأو إشك 

 بؿؼ ار ضػقػ-
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bug بؼ ة 

bogue 

 أدا ف- إخػ َ  ة يف ب ك ؤن ح شق  ت  ل ظؾ

bulk modulus ُمعامؾ ادروكة احلجؿقة 

module d'élasticité cubique 

ؤع ؤؾ فؼق س تغر حجؿ ؤ دة بتغر افضغه اف ي فضع 

 -modulus of volume elasticity  ي ؿك أيًض  فف-

bulk property خاصة حجؿقة 

proprieté volumique 

 قة ك رة ؤـ اد دة-خ صة تتصػ هب  كؿ

bundle ُجْرزة 

botte 

جمؿقظةةة ؤةةـ ؤقّصةةؾغ ؤـػةة ديـ أو أكثةة  ي  ظةة   ,1

بقـفام   صؾ ث ب  بامشؽ ظ زل، وكؾ ج زة ؤـ 

ًأ   - ؤؽ  ئً  اؤتط ورً  ادقصأت تشؽؾ ؤقصِّ

جمؿقظةةةةة ؤـتجةةةة ت أو ؤـتجةةةة ت وخةةةة ؤ ت  ,4

 ح شقبقة ت  ع كؾف  مجؾة واح ة- 

Bunsen burner حّراق بـسـ 

bee de Bunsen 

 -Bunsen flameاكظ  

Bunsen flame هلب بـسـ 

flamme de Bunsen 

ؤـ ع ح اري يعؿؾ ظذ افغ ز متتزج  قف كؿقة ؤـظؿة ؤـ 

ك ةقب افة ي ٕغ ز آحسا  وذفؽ ظـ  أشػؾ اباهقاس 

 -Bunsen burner  يت  ؼ  قف افغ ز، ي ؿك أيًض 

buoyancy ققة الطػق 

poussée d'un liquide, flottabilité 

كؼطةة ؤـةف  ج ؿ ؤغؿقر يف ؤ  ع تػعةؾ يف يفيقة تمث  

 ؤ كز ثؼؾ اد  ع ادزاح- تـط ؼ ظذ

buoyant force ققة الطػق 

poussée d'Archimède 

خيضع ه  كةؾ ج ةؿ  ؤتجفة كحق إظذ يقة ص يقفقة

 يف ؤ  ع-  أو كؾقً   ل ضك جز قً 

buret   احةسح  

burette 

 -buretteاكظ  

burette   احةسح  

burette 

بصةـ قر فؾةتحؽؿ   أك قبة زج جقة ؤ ّرجة تـتفل ل ف ً 

 -buret  ت ؿك أيًض ، بت  ؼ اف   ؾ ادحصقر  قف 

Burgers vector   جف برغرزمت  

vecteur de Burgers 

ؤتجةةف آك ةةح ب يف افشةة قؽة اف ؾقريةةة افةة ي يؿثةةؾ 

 يف اف ؾقرة-  اكخأظً  وؤـ َثؿإزاحة اد دة 

burnup استحراق 

volatilisation 

يقةة س ٓشةةتفأك افقيةةقد يف ؤػ ظةةؾ كةةقوي يعةةز ظـةةف 

حة ة افةقزن، أو ابؿؼ ار افط ية ادتقف ة ؤـ افقيةقد يف و

 ب فـ  ة ادئقية ف رات افقيقد افتل خضع  فأكشط ر-

bus- bar قضقب تقصقؾ 

barre d'alimentation 

يضةةقل ؤؼ وؤتةةف ضةةئقؾة ي ةةتعؿؾ فتقزيةةع افط يةةة 

 افؽف ب  قة-

Butterworth filter مرشح برتورث 

filtre de Butterworth 

 ؤ صح مت ي  فؾسددات يتؿقز كط   مت ي ه ب ٓت  ع-

bypass capacitor  تػريعمؽثػة  

condensateur de découplage 
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كف ب  ل أو أكث  يف  صة ؤؽثػة تقصؾ ظذ افتػ ع ؤع ظـ

 دارة  ت ؿح بؿ ور تق رات ذات ت ددات ؤعقـة  قف -

byproduct مـَتج ثاكقي 

produit secondaire 

ظ  إفقف  ٓ ـي ـقع  ـ ظؿؾقة تص ـتن ؤ ـتن أش د-ظذ أكف ؤ  ؤ

byte بايت 

octet 

ت ةةتعؿؾ يف ظةةذ إلؾةةل  ت بت ةة ؤةةـ ثةةامين جمؿقظةةة

 ا قاشقل فتؿثؾ وح ة ؤعطق ت-

*   *   * 
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- C - 
cable َكْبؾ 

cable 

 .لغلةة مداةة ظازلة كيوةةادمجع من إشالك الناقلة  -1

 حبل فوٓذي متغ يستعمل لرفع إثقال أو للجر. -2

 .البحار انعوممتدة ذم ق الٍ مرقوة كاىت ترشل ظز كب -3

cadmium كادمققم 

cadmium 

وكتلتـه  48ظـدةه الـيري  Cdكوموـايي رمـ ه  صـرظن

 ذم الدرجـة النسـبوة وكيافتـه 112,40 النسـبوة اليريـة

ةرجـة  320,9وىقطة اىصهاره  8,642 شل يوس 20

 ،ةرجـــة شـــل يوس 767شـــل يوس وىقطـــة  لواىـــه 

 فلــ اتيســتعمل ظــاةة لطــالد ااديــد والةــوٓذ و

 أخرى ادايتها من التيّكل.

cadmium cell خؾقة الؽادمققم 

pile au cadmium 

 1,0186هـو  اثامتً  اخلوة ظوارية تولد مغ قطبوها جهدً 

ــــا ذم الدرجــــة ــــ   ،C° 20 فل ــــن ال يب ــــا م َمهبِطه

والكهرلوـت فوهـا هـو  ،دها مللغمة الكـاةموومصعَ ومَ 

 اتســـمى أيً ـــ .حملـــول كزيـــت الكـــاةمووم اد ـــبع

Weston cell. 

cadmium ratio كسبة الؽادمققم 

rapport du cadmium 

ـــة   إػىســـبة الن ـــاا ا صـــعاظي ادتحـــر  ذم ظو ن

الن ـــاا ا صـــعاظي ادتحـــر  فوهـــا معـــد ضاليهـــا 

ـــة ـــو ذم طـــرو  متداثل ـــو أمالكـــاةمووم وذل ن ، ذل

 شــــرالكـــاةمووم يتصـــع ممقطـــع فعـــال ظـــال ٕ

 النسوىات اارارية.

caesium سقزيقم 

cæsium (césium) 

Lat: caesius = أزرق 

ــه  55وظــدةه الــيري  ،Csكوموــايي رمــ ه  صـــرظن وكتلت

ظنــد  1,8785 كيافتــه النســبوة 132,905 النســبوة اليريــة

ةرجــة  28,6شــل يوس وىقطــة اىصــهاره  20الدرجــة 

ــ اتشــل يوس وهــو مــن  ــة يســتعمل ى ــره  الةل القلوي

 137ذم صنع اخلاليا الكهرضويوة وى ره  134السو يوم 

 .cesium ايسمى أيً   الطبي. للعالج اإصعاظوً  امنبعً 

calcite كالسقت 

calcite 

ــ ــورة ضبوعًو ــاةة متبل ــا طــاهرة آىكســار  ام ــدو فوه تب

اد اظع وتركوبها الكوموـايي كرموىـات الكالسـووم 

 .CaCO3 وصولغتها

calcium كالسققم 

calcium 

وكتلتـه  20ظـدةه الـيري  Caكوموـايي رمـ ه  صـرظن

يســتعمل  1,55كيافتــه النســبوة  40 النســبوة اليريــة

دامات الكهرضويوة وله اشـتعدآت دهاما الص   ضالدً 

 .نقوةال الةل اترى ذم اشتخالص صناظوة أخ

calculation of the incertitude 

 قابتحساب آر

calcul de l'incertitude 

ٓ يقــاس  القواظــد ادطبقــة اســاب آرتوــاب ذم مقــدار 

 ة.صـرة وإىدا يستنتج من ظالقة تقاس مقاةيرها مباصـرمبا

calculator آلة حاسبة 

calculatrice 
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ااساموة ادعروفة من مجع وضرح آلة تقوم مالعملوات 

اديليوــــة  ب وقســــمة إضــــافة إػ الــــدوال  ضـــــرو

 واللو ارتم واجلير والرفع إػ قوة و ر ذلو.

calefaction  َرٌ ؽَ ت بسبب احُلُؿق /َتَؼطُّرٌ قُّ  

calefaction 

تكّون قطرات من شايل حغ يصب ظذ شـط  حـار 

من ةرجة حرارة  لوان  اةرجة حرارته أظذ كيرً  اجدً 

السايل مسبب تكـّون ضبقـة رقوقـة مـن مخـار السـايل 

حتمل القطرات وحتول ةون مالمستها السـط  ااـار 

 فتبقى ظذ صكل كروي.

calibration معايرة 

calibrage; étalonnage 

ظملوة دمري فوها مقارىة قـرادات جهـاز مـا مقـرادات 

وـة إػ هـيه العمل ًةيمرجعوة أو ممواصةة قواشوة. ت

ــرادة ظــذ  ــة لكــل ق ــة الصــحوحة ادقامل ــة القوم معرف

 اجلهاز ادحال ظذ ادعايرة.

calibration curve مـحـل ادعايرة 

courbe d'étalonnage 

خمطا يبغ القرادة الصحوحة ادقاملة لكل قـرادة ظـذ 

 اجلهاز اليي خ ع للمعايرة.

californium كالقػقركققم 

californium 

معـــد  مـــا صــــرمـــن ظنا Cfرمـــ ه  كوموـــايي صــــرظن

وكتلتـه اليريـة النسـبوة  98ظـدةه الـيري  ،الووراىووم

 251Cfالن ـر  اومجوع ى ايره م عة أضوهلا ظمـرً  251

ــره النصــةي  ــيي ظم ــام ويســتعمل الن ــر  700ال ظ
252Cf  ًذم ادجال الطبي. ام عً  امنبع 

caliper rule ةي  قِ ـَ م قَ َد قَ  ؛َقَدمة  

pied à coulisse 

جهاز لقواس إضوال مدقة، يستعمل لقواس إقطار 

اخلارجوة والداخلوة واليخاىات وإظداق وتقدر فوـه 

 من ادولمس أو أقل. 0,05إمعاة حتى 

calorescence تقهج حراري 

calorescence 

ألصــعة لتولوــد ضــود مريــي ذم جســم لــدى تعري ــه 

 مراد ترفع ةرجة حرارته.ااحتت 

caloric حراري 

calorifique; thermique 

 صةة دا يتعل  ماارارة: تولودها واىت ارها وحتويلها.

caloric theory كظرية السقال احلراري 

théorie calorifique 

كاىت تن ر إػ اارارة  ،ل العمل هباَمطَ  ،ى رية قديمة

 ظذ أهنا تن ي ظن شوال ظديم الـوزن إذا ةخـل جسـدًا 

ــه وإذا خــر ــه اىخة ــت ارتةعــت ةرجــة حرارت ج من

 ةرجة حرارته.

calorie ُحريرة 

calorie 

كموة اارارة الالزمة لرفع ةرجة حرارة  ـرام واحـد 

من اداد ادقطر ةرجة شـل يوس واحـدة مـن الدرجـة 

ًٓ  4,18شل يوس وتعاةل ااريرة  14,5  .جو

calorific value ققؿة حرارية 

valeur calorifique 

حـدة اآحـساق التـام لوكموة ااـرارة ادتحـررة مـن 

وجيــري قوــاس هــيه الكموــة ذم  ،الكتلــة مــن مــاةة مــا

حـدة ار قنبع. ويعـز ظـاةة ظـن ىـاتج القوـاس موعَ ْس مِ 

 .J kg-1اجلول لكل كولو  رام أي 

calorimeter ِمْسَعر 

calorimètre 

ًٓ  اجهــاز معــ ول حرارًيــ يســتعمل لقوــاس  اجوــدً  ظــ 
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نطلقة ذم تةاظـل ميل كموة اارارة اد ،كموات اارارة

 كوموايي أو ىتوجة تلغر حالة اداةة.

calorimetric test اختبار مسعري 

teste calorimétrique 

ـــغ اخلصـــاي   ـــه لتعو ـــار يســـتعمل ادســـعر فو اختب

ــل حــرارة آحــساق وحــرارة  ــة للمــواة مي الكوموايو

 آىةجار وحرارة التةاظل و رها.

calorimetry ِمسَعرّية 

calorimétrie 

 من ظلم الةو ياد يدرس قواس كموات اارارة. قسم

calutron كاُلقترون 

calutron 

جهاز يستعمل ملغاىا كهرمايوة ضخمة لتةري  ى ـاير 

ــدأ  ــد ظــذ مب ــوم. يعتم ــن خــام الووراىو ــوم م الووراىو

 ادطوا  الكتع.

camera رة كامريا ،مصقِّ  

caméra 

ــةآلــة ٓلتقــاا الصــور  ى ــة ملغلقــة دمهــ   مكوَّ مــن ظلب

ــزَ  أو جمموظــة ظدشــات ٓ معدشــة  ،ة ذم مقــدمتهايلغوَّ

 ًٓ لألجسام ادوضـوظة أمامهـا ظـذ  اصافوً  ت كل خوا

ـ مٍ لْ فِ  اس ذم مًخرهتـا. دمهـ  ألـة مملغـالق أمـام حسَّ

العدشة حيول ةون ةخول ال ـود إػ الةلـم إٓ حـغ 

ــاا الصــورة ــ  محِ  ،التق ــتحكم مةتحــة كــدا دمه  ــار ي

 اوتسـمى أيً ـ لل ـود.  الةلـم ر  عَ العدشة وزمن تَ 

photographic camera. 

camera lucida رة استجالئقة  مصقِّ

chambre Claire 

ج د إضاذم يمكن تركوبه ظند هناية ظونوة جمهر يسم  

مٌشقاا خوال اجلسم ادوضـو  أمـام جسـموة ادجهـر 

 .الرشمه يدويً  معد تكبره

can  ِغؿْد 

gaine 

ذم مةاظـل حيـول  النووي  ال  معدين حيوا مالوقوة

ة. يسمى أيً   ب الوقوةسـرةون ت  .jacket اإػ ادز 

canada balsam بؾسؿ كـدا 

baume du Canada 

شايل صملغي كيوع صةا  مايل للصةرة يستحصـل 

ــوب. يســتعمل مــاةةَ  ذم  إلصــاٍق  مــن اــاد صــجر التنّ

ــة صـــرإجهــ ة الب ــة اىكســاره مماثل ــث إن قرين ية حو

 لقرينة اىكسار ال جاج.

canal rays  َأشعة مقجبة ؛ةقيِّ ـَ أشعة ق  

rayons positifs 

غ مـن اهلـواد مةـرَّ  دامٍ أصعة متـر ظـز قنـاة ذم َمهـبِا ِصـ

حتــت ضــلغا مــنخةل. تتــيلع إصــعة  احيــوي  ــازً 

ـ  دامالقنوية من أيوىات موجبة ال حنة تولدت ذم الص 

 جراد اصطدام إصعة ادَهبِطوة هبا. من

candela قـديؾة 

candela 

. cdحدة الدولوة لقوـاس صـدة ا ضـادة. رم هـا االو

وتعرَّ  ميهنا صدة ا ضادة ذم ادماه معغ دنبع ضويي 

ــواتره ايصــدر إصــعاظً  ــد اللــون ت   1014 5,4وحو

واا   1/683صدة إصعاظه ذم ذلو آدمـاه تسـاوي و

 .candel ااةيان. كاىت تسمى شامقً لكل شتر

canonic equations قةادعادٓت الؼاكقك  

équations canoniques 

جمموظة ادعاةٓت التةاضلوة التي تصع حركة مجلـة 

 qkمـــة مَّ عَ ىقطـــة ماةيـــة إحـــداثواهتا ادُ  nمًلةـــة مـــن 

تكتب ظاةة مصـورة زوج مـن  pkواىدفاظاهتا ادعممة 

ادعاةٓت التةاضلوة اجل يوـة مـن ادرتبـة إوػ لكـل 

 ىقطة ظذ ال كل التايل:
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 ظــــذ الــــ من t ظــــذ اهلملتــــوين و Hحوــــث تــــدل 

 .Hamilton equations اتسمى أيً  .  k=1,2,…nو

canonical قاكقين 

canonique 

Gr: kanon = قاظدة 

ـ ة متعل  ميكير إصكال مساضة أو معنى دعاةلة أو ةالَّ

 أو قاظدة ظامة.

canonical transformation  قاكقينحتقيؾ  

transformation canonique 

 qkمـــــة مَّ عَ حتويـــــل جيـــــري مـــــغ ا حـــــداثوات ادُ 

ذم معــــاةٓت نلتــــون  pkوآىــــدفاظات ادعممــــة 

 للحركة ةون تلغور صكلها.

canonical variables متغريات قاكقكقة 

variables canoniques 

ـــل ا حـــداثي  ـــرات مي ـــن ادتلغ ـــة م  xأزواج مسافق

وآىـدفا  الـ اوي  φأو ال اويـة  pوآىدفا  اخلطي 

L  أو الطاقةE  وال منt . 

capacitance مقاسعة 

capacitance 

ادتوضــعة ظــذ ىاقــل إػ  Qىســبة ال ــحنة الكهرمايوــة 

 Qتقـاس  C = Q/Vاليي رفع إلوـه أي:  Vالكمون 

كاىــت تســمى  ،مالةــاراة Cمــالةلا و  Vمــالكولون و 

 .capacity اشامقً 

capacitance box طؾبة مقاسعات 

boîte de capacités 

ظلبة ت تمل ظذ جمموظة مكيةات شعاهتا ظوارية مـع 

منهـا أو مـرما مع ــها أو  مةـاتو  تسـم  ماختوـار أي  

كلها ظذ التوازي ٓختوار شعة ادكيةـة ادطلومـة مـغ 

 حد أةىى وحد أظذ هو جممو  السعات.

capacitance bridge مقاسعات سـرج  

pont de capacités 

لقواس ادواشعات ومقارىة مع ها مبعل منها  سـرج

 .De Sauty Bridgeةوشويت  سـرج

capacitance meter مؼقاس ادقاسعة 

faradmètre 

 صــرجهاز يستعمل لقواس مواشـعة ادكيةـات والعنا

 ا لكسوىوة والدارات التي ت م مواشعات.

capacitive coupling اقرتان ُوْسعل 

couplage capacitif 

اشتعدال مكيةة لنقل الطاقة الكهرمايوة مـن جـ د مـن 

ةارة إػ آخر كدا ذم اقسان مراحل اد خدات مع ـها 

 أو من ةارة إػ أخرى. ،مبعل

capacitive feedback تغذية راجعة وسعقة 

rétroaction capacitive 

ظملوــة ُيعــاة فوهــا جــ د مــن ضاقــة ةارة الصــةوحة  أو 

خاليي  أو أي جهـاز آخـر( إػ ةارة اخلرج( ذم صدام 

 ال بكة مواشطة مواشعة م سكة مغ الدارتغ.

capacitive load ِِحْؾ سعقي 

charge capacitive 

أكـز مـن الرةيـة  XCمحل تكون فوـه الرةيـة السـعوية 

 XL = ωLو   XC = 1/ω C. ي ـار إػ أن XLالتحري وة 

 .Hzماهلرت   ارً دقم ترةة التوار fو  ω = 2πf: حوث

capacitive reactance رّدية ُوْسعّقة 

réactance capacitive 

ذم الــسةة الــ اوي  C مقلــوب جــداد مواشــعة مكيةــة

 Cتقدر الرةيـة مـإوم و Cω/1 أي ωللتوار ادار فوها 

 مالراةيان/ثا. ωمالةاراة و 

capacitive tuning تقلقػ وسعل 

accord capacitif 
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جيري متلغوـر السـعة ماشـتعدال مكيةـة متلغـرة تولوع 

 .تحري وة ثامتةمموصولة 

capacitor مؽثَِّػة 

condensateur 

نكهرمايي خيت ن ال حنة الكهرمايوة  صـرظن مـن  مكوَّ

 ىاقلغ يةصل مونهدا ظازل.

capacitor color code كقد ادؽثػات الؾقين 

code des couleurs des condensateurs 

ادكيةات توضع فوهـا ىقـاا  َشعات قومة ضريقة لبوان

أو خطوا ملوىة كدا هو حمّدة ذم ى ام إلوان لرامطـة 

 الصناظات ا لكسوىوة.

capacitor filter  لوسعمرشح  

filtre capacitive 

م ةارة يع مرص   خـرج جيعل التةر  ظذ هم وموصول ادقو 

م  التعرجات. من اتقريبً  خال ثامت جهد إػ أقرب ادقو 

capacitor microphone 

 ٓقط صقت مؽثػل ،مؽرفقن مؽثػل

micrphone électrostatique 

ولـوح معـدين  ،مكرفون مكون من   اد معدين مرن

مكيةة هوايوة هيت  اللغ اد ادعدين  ايكوىان معً  ،صلب

متـــيثر ادوجـــات الصـــوتوة فوـــًةي إػ تلغوـــر شـــعة 

ل هيا التلغـر إػ إصـا شـمعي  ةةرات مـسادكيةة. حُيوَّ

 مواشطة ةارة ت خوم مناشبة.

capacity مقاسعة ؛َسعة  

capacité 

 قواس اشتوعاب وظاد لكموة ما. -1

 .capacitanceاى ر  -2

capillarity اخلاصة الشعرية 

capillarité 

Lat: capillaris = ميل ال عرة 

ارتةـــا  الســـوايل أو اىخةاضـــها ذم أىاموـــب صـــعرية 

ىتوجــــة التــــوتر الســــطحي ذم  اموضــــوظة صــــاقولوً 

 .capillary action االسوايل. تسمى أيً  

capillary action  ّفِْعؾ َشعري 

action capillaire 

 .capillarityاى ر 

capillary rise  ّصعقد َشْعري 

ascension capillaire 

ارتةــا  معــل الســوايل ذم إىاموــب ال ــعرية ىتوجــة 

 التوتر السطحي.

capillary tube  ّأكبقب شعري 

tube capillaire 

مقـدر كـاٍ  جيعـل  اأىبوب قطره الـداخع صـلغر جـدً 

 .فوه االتجاذب ال عري لسايل ملحوطً 

capture  َسـرأ  

capture 

ظملوــة تكتســب مموجبهــا ذرة أو أيــون أو جــ يد أو 

إيوىات لإللكسوىـات أو  شـركي اإضافوً  ىواة جسودًا 

 النوى للنسوىات. شـرأ

carat قرياط 

carat 

إحجـار الكريمـة  داس و ره منحدة كتلة لألاو -1

 .karat املولغرام. يسمى أيً   200تعاةل 

 24مـن  ًداجـ قواس لنقاوة شبوكة ذهبوة يساوي  -2

 .من كامل السبوكة اج دً 

carbon الؽربقن 

carbone 

ــ ه  صـــرظن ــايي رم ــيري  Cكومو ــدةه ال ــه  6ظ وكتلت

ظـذ صــكل  ايوجـد  الًبــ 12,01115 النســبوة اليريـة

 14أداس أو  رافوت وله ظدة ى ـاير أنهـا الكرمـون 
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 اظاًمـ 5780ظمره النصةي ضويـل ويبلـ  ، وهو م ع

 يستعمل ذم تقدير أظدار أثار.

carbon arc ققس فحؿقة 

arc carbonique 

متقارمغ أو  الكرمونيغ من سـرقوس كهرمايوة مغ م

ظلـوهدا  اسـلَّ مونهدا هـواد يُ  الكرمون،أحدنا فقا من 

م تســتعمل ذم ظملوــات اللْحــ ،فــرق كمــون مناشــب

 .ماهرةالكهرمايوة أو للحصول ظذ منامع ضويوة 

carbon arc lamp فحؿلسـل مصباح قق  

lampe à arc carbonique 

مصباح يعتمـد ظملـه ظـذ وجـوة قـوس فحموـة فوـه 

 فوه ضعوةة. وتكون كيافة التوار

carbon cycle دورة الؽربقن 

cycle de carbone 

شلســلة تةــاظالت حراريــة ىوويــة تنــدمج فوهــا أرمــع 

ذرات هدروجغ ذم ذرة هلوـوم واحـدة موجـوة ىـواة 
12C  ًكدا حيدث ذم ماضن ال مس. وتسـتعمل  ،اوشوط

كلمة ةورة ٕن الكرمـون وشـوا ي ـارك ذم التةاظـل 

 ويستعاة ذم هنايته.

carbon dioxide gas laser 

 لقزر ثـائل أكسقد الؽربقن

laser à gaz carbonique 

ي أكسـود يانـالوشـا الةعـال فوـه  ـاز ث ،لو ر مسـتمر

الكرمون، يقع ضول موجة ال ـود الالمريـي الصـاةر 

 10,6يسـاوي  إذظنه ذم جمال إصعة حتـت اامـراد 

μm .يستعمل لأل را  الصناظوة واارموة والطبوة   

carbon microphone ٓقط صقت فحؿل 

microphone à carbon 

ــا  ــة ٓق للصــوت يســتةود مــن خاصــوة تلغــر مقاوم

 حبوبات الكرمون متلغر ال لغا اليي خت ع له.

card بطاقة 

carte 

ـــال  ـــوب  ةخ ـــم ااواش ـــتعمل ذم مع  ـــولة تس وش

 ادعطوات أو التعلودات.

cardinal points كؼاط أصؾقة 

points cardinaux 

شت ىقاا حتـدة موقـع وأمعـاة اخلوـال الـيي ت ـكله 

ي مًلــع مــن ظــدة صـــرى ــام مظدشــة ثخونــة أو 

ـــي ـــات وه ـــان  :ظدش ـــان والنقطت ـــدان ادحرقو البع

 إشاشوتان والنقطتان العقديتان.

carrier حامؾ 

porteur; entraîneur 

 .charge carrier اأيً   يسمى ثقب أو حرّ  نإلكسو -1

النووية: اداةة التي ي م إلوها أثـر مـن  الةو ياد ذم -2

ماةة م عة فتحمله معها ذم العملوات الكوموايوـة 

 .isotopic carrier اوالةو يايوة يسمى أيً  

 .carrier waveذم آتصآت: اى ر  -3

carrier concentration تركقز احلامالت 

concentration des porteurs 

ذم واحـدة ااجـم ظدة ا لكسوىات اارة واليقوب 

 من ماةة ىصع ىاقلة.

carrier density كثافة احلامالت 

densité des porteurs 

ظــدة حــامالت ال ــحنة الكهرمايوــة مــن إلكسوىــات 

 حدة ااجم من اداةة ىصع الناقلة.اوثقوب ذم و

carrier mobility َحركق ة حامؾ الشحـة 

mobilité de porteur de charge 

اق حامــل ال ــحنة ذم واحــدة ظة اىســوشـــرمتوشــا 

ااقل الكهرمايي ذم ىصع ىاقـل متجـاىس. وختتلـع 

تســمى  حركوــة ا لكسوىــات ظــن حركوــة اليقــوب.

 .mobility of carrier اأيً  
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carrier wave مقجة حامؾة 

onde porteuse 

ــل  ــامتغ حتم ــرةة ث ــعة وت ــوة ذات ش ــة كهرضوس موج

أو  اموجة صـوتوة وذلـو ظـن ضريـ  تعـديلها شـعويً 

 .اأو ضوريً  اةةيً تر

carriers recombination احتاد حامالت الشحـة 

recombinaison des porteurs 

 .recombinationاى ر 

Cartesian coordinate system 

 مجؾة إحداثقات ديؽارتقة

système de coordonnées cartésiennes 

ثالثــة حمــاور متقاضعــة ذم ىقطــة تقــاس مالنســبة إلوهــا 

الة ـاد. تـًول اجلملـة إػ حمـورين ذم أمعاة ىقـاا ذم 

وهيه ادحاور يمكن أن تكون متعامدة فـودا  ادستوي.

 مونها أو مايلة.

Cartesian coordinates إحداثقات ديؽارتقة 

coordonnées cartésiennes 

 yو  xلكل ىقطة ذم الة اد ثالثة إحداثوات ةيكارتوة 

الديكارتوة ادحاور أمعاة مساقا النقطة ظذ حتدة  zو 

 .ظن تقاضع تلو ادحاور اليالثة

cascade شالل تعاقبل 

cascade 

ـل  صــرشلسلة متعاقبـة مـن ظنا كهرمايوـة ذم ةارة يةع 

 اليي يلوه. صـركل واحد منها العن

cascade amplifier مضخؿ تعاقبل 

amplificateur en cascade 

كـل مرحلـة م خم ذو ظدة مراحل يكون فوه َخـْرج 

 .لوةللتا ةخاًل 

cascade generator مقلد تعاقبل 

générateur en cascade 

مـن جهـد كهرمـايي  امولد جهد مسـتمر ظـاٍل اىطالًقـ

 تستعمل فوه ةيوةات ومكيةات. ،صلغر متناوب

cascade liquefier ُمسقؾ تعاقبل 

liquéfacteur en cascade 

جهاز حيول اللغاز إػ شايل تسـتعمل فوـه شلسـلة مـن 

  لوــان كــل منهــا أخةــل مــن ةىقطــاللغــازات تكــون 

 .ىقطة  لوان أخر

cascade shower مهرة تعاقبقة ،وابؾ تعاقبل  

gerbe en cascade 

ــال   ــع اللغ ــة تســبب ىتوجــة تصــاةمها م أصــعة كوىو

ــات ضـــي اجلــوي إر ــدف  جســودات مــن إلكسوى ت

وهـيه مـدورها تسـبب تـدف   ،وموزتروىات و رهـا

 …جسودات أخرى

catacaustic ٓكعؽاسكاٍو با  

caustique par reflexion 

 السط  ادلغلع لألصعة ادنعكسة.

catadioptric system ة طاكسةسـرمـظقمة كا  

système catadioptrique 

ة وأخـرى شــرضويوة كا صـرمن ومة ت تمل ظذ ظنا

 ظاكسة.

catenary ُسَؾْقِسَؾة 

chaînette 

ادنحني اليي تتخيه شلسلة متجاىسة  أوكبل( تعل  

ــ ــتدام  مــن ضرفوهــا وهــو مــا اأفقًو يعــز ظنــه مجوــب ال

 ومعاةلة ادنحني هي: coshال ايدي 

a

x
aee

a
y axax cosh)(

2

//  

 

cathode َمفبِط ،كاتقد  

cathode 

ى السالب ذم صدام إلكـسوين أو ثنـايي  ةيـوة( سـراد
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ىصع ىاقل أو أىبوب أصعة َمهبِطوة أو ذم وظاد حتلول 

 .negative electrode ايسمى أيً   كهرلوتي.

cathode bias اكحقاز الؽاتقد ؛اكحقاز ادَفبِط  

polarisation de cathode 

فلطوـة شـالبة ل ـبكة الـتحكم ذم صـدام  لتوفرضريقة 

ذلـو موضـع مقاومـة مـغ ادَهـبِا  ويتحقـ إلكسوين 

 وإر  مما جيعل ال بكة شالبة مالنسبة إػ ادَهبِا.

cathode coupling اقرتان َمفبِطل 

couplage cathodique 

إلكـــسوين  ِصـــدامذم ةارة ادَهـــبِا ل صــــراشـــتعدال ظن

ظـذ مرحلـة  سـلَّايتوضع خرج الدارة مـغ ضرفوـه فوُ 

 ت خوم تالوة.

cathode follower متتبِّع ادَفبِط ؛متتبِّع الؽاتقد  

cathode asservie 

صبكة  ظذفوه إصارة الدخل  ُتسلَّاةارة صدام إلكسوين 

ــتحكم وإ ــغ ضــرذم ال ــدارة م ر  ويتوضــع خــرج ال

مقاومة موصولة مغ َمهـبِا الصـدام وإر . ت ـخم 

 واشع من السةةات. جمالهيه الدارة التوار وتعمل ذم 

cathode glow قديتغؿد كا  

gaine cathodique 

لكسوىـات تكتسب فوه ا  معتدًا  امنطقة م وئة تع فرا ً 

 إىبوب.ظات كافوة  ثارة اللغاز ادتبقى ذم شـر

cathode rays أشعة َمفبِطقة ؛أشعة كاتقدية  

rayons cathodiques 

تدف  من ا لكسوىات يصـدر ظـن َمهـبِا ذم أىبـوب 

 مةرغ من اهلواد.

cathode-ray tube أكبقب األشعة ادَفبِطقة 

tube cathodique 

إلكسوين حيتوي ظذ مـدفع إلكـسوين  صـدار  دامٌ ِص 

 ،ح مة من ا لكسوىات وجمهَّ  موشايل للتحكم فوها

ــا  ــر موقعه ــة صــلغرة وتلغو ــا ذم رقع ــن تبئره إذ يمك

 وصدهتا ظذ صاصة متةلورة.

cathode-rays oscillograph 

 راسؿ آهتزاز ادَفبِطل

oscillographe cathodique 

ة ا صارات الكهرمايوـة جهاز يمكن موشاضته م اهد

ــدفع إلكــسوين  ــن م ــيلع م ــورة. يت ظــذ صاصــة متةل

تصدر ظنه ح مة إلكسوىات ت كل مقعة ىقطوـة ظـذ 

مة ـل صـةاي   اوصاقولوً  اال اصة يمكن حرفها أفقوً 

 ةاخلوة تطب  ظلوها فلطوات مناشبة.

cation كتققن 

cation 

أيون موجب ال حنة يتحرك ىحـو ادَهـبِا  الكـاتوة( 

 حتلول كهرلوتي. هازذم ج

cat's whisker سؾؽ شعري 

fil fin 

ــا ــبه صــارب الق ــ  ي  ــتعمل  ،شــلو ةقو ــ يس  لتحقو

تالمس مع شط  ملورة كاللغالغ أو اجلرماىووم لتكوين 

 .يستعمل لتقويم التوار ادتناوبضـي ذم اداةيوة كان 

Cauchy dispersion formula 

 دم التبددشـل صقغة كق

formule de Cauchy de dispersion 

 وضول موجـة ال ـود nظالقة ترما مغ قرينة اىكسار ماةة 

 n = A + (B/λ2) + (C/λ4)وهـي:  λالوارة ظلوها 

ثوامت ظدةية. وقـد تكتـب مـدون  Cو  Bو  Aحوث 

 ااد اليالث لصلغره.

causality سببقة 

causalité 

مبدأ ين  ظذ أن ااـدث ٓ يمكـن أن يسـب  مسـببه 

يستنتج منه أن ااالة التحريكوة جلملة ما  ،أو مسبباته
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ذم ا ـــة مـــا وتةاظلهـــا مـــع حموطهـــا حيـــدة حالتهـــا 

 التحريكوة ذم ا ات تالوة.

caustic surface  ٍسطح كاو 

surface caustique 

ة ســرشط  ةوراين ملغلع لألصـعة ادنعكسـة أو ادنك

ية تــرة ظلوهــا صـــرين ــي ظــن ال يــ  الكــروي جلملــة م

 واشعة وف  حمورها.ح مة ضويوة 

cavitation ف  جتقُّ

cavitation 

ل فقاظات صلغرة ممتلئة مالبخار ةاخل شـايل ذم  ت ك 

حالة حركة أو ظذ حدوةه ظندما يقل ال لغا الواقع 

ظلوه ظن قومة حرجـة ةون أن يطـرأ تلغـر ظـذ ةرجـة 

 اارارة ادحوطة.

cavity resonator  ب جتقيػلاوِ ُم  

cavité résonnante 

معدين يولد اهت ازات كهرضوسوة لدى إثارته  دمويع

 .resonant cavity ايسمى أيً   .ميشلوب مناشب

CCD  ديسـل سـل  

CCD 

 .charge- coupled deviceاى ر 

CD  ديسـل  

CD 

 .compact discاى ر 

CD-Rom  دي رومسـل  

CD-Rom 

 .compact discاى ر 

cedar oil زيت األرز 

huile de cèdre 

اي  ادجهريـة حتـت تكبـر  ــريستعمل لرؤية الزيت 

 ســرظاٍل تلغطس فوه العدشـة اجلسـموة للمجهـر فتنك

ــار ضــمن  الــوارةةإصــعة  مــن اجلســم حتــت آختب

 زوايا كبرة.

celerity طقرالطة سـر  

célérité 

Lat: celer = يعشـر  

ظة ىقطة تتحرك مـع ادوجـة مطـور ثامـت. تعـر  شـر

 .phase velocityكيلو ماشم 

celestial mechanics مقؽاكقؽ ساموي 

mécanique celeste 

ــات إجــرام الســداوية ىتوجــة  ــم يبحــث ذم حرك ظل

 االتجــــاذب اليقــــايل فــــودا مونهــــا. يســــمى أيً ــــ

gravitational astronomy. 

celestial pole قطب ساموي 

pôle celeste 

إحدى ىقطتي تقاضع امتداة حمور الكرة إرضـوة مـع 

ــة الســداوية. يســمى أحــدنا القطــب ال ــدايل   Nالقب

 .Sوأخر القطب اجلنويب 

celestial sphere قبة ساموية 

sphère celeste 

كــرة ختولوــة ىصــع قطرهــا ٓمتنــاه ذم الكــز مرك هــا 

ترتسم ظلوها مواقع إجـرام السـداوية ظـذ  ،إر 

 ىواظها من ىجوم وأمراج.اختال  أ

cell خؾقة 

cellule, pile 

ذم الةو ياد النووية: واحـدة مـن جمموظـة منـاض   -1

من مةاظل  ر متجاىس هلا مجوعها ىةس ال ـكل 

 وادمو ات النسوىوة.شـي اهلند

ذم الكهرمــاد: مولــد للتوــار ادســتمر تتحــول فوــه  -2 

 الطاقة الكوموايوة إػ ضاقة كهرمايوة.
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cell phone  يّ قِ ؾَ هاتػ َخ  

téléphone cellulaire 

هاتع حممول يعتمـد ذم ظملـه ظـذ تقسـوم ادنـاض  

إػ خاليـــا تتوضـــع ذم كـــل منهـــا حمطـــة اشـــتقبال 

 وإرشال وتقوية.

Celsius degree درجة سؾزيقس 

degré Celsius 

 .شـلم شـل يوس ظـذحدة قواس ةرجات اارارة او

 .centigrade degree اتسمى أيً  

Celsius scale ُسؾ ؿ سؾزيقس 

échelle Celsius 

شــلم لــدرجات ااــرارة تكــون فوــه ىقطــة دممــد ادــاد 

ادقطر ةرجة الصةر وىقطة  لواىـه الدرجـة مئـة حتـت 

ال لغا اجلوي الن امي. وتقسم ادسافة الةاصلة مـغ 

هاتغ الدرجتغ إػ مئـة قسـم يميـل كـل منهـا ةرجـة 

 دة ويرمـ  هلـامئوية واحدة أو ةرجـة شـل يوس واحـ

1°C ،   ًايسمى أي centigrade scale. 

center of curvature مركز آكحـاء 

centre de courbure 

ــاطم ظــذ  ــاضع الن ــن مــنحن هــو ىقطــة تق ذم ىقطــة م

 ادنحني ذم هيه النقطة مع النـاطم ذم ىقطـة جمـاورة ٓ

 متناهوة ذم القرب منها.

center of gravity مركز الثِّْؼؾ 

centre de gravité 

مرك  اليقل جلسم هو ىقطة تـيثر حمصـلة أثقـال مجوـع 

 أج ايه.

center of inertia مركز العطالة 

centre d'inertie 

 .center of massاى ر 

center of mass مركز الؽتؾة 

centre de masse 

 النقطة التي يمكن اظتبار كتلة مجلة مركَّ ة فوها.

center of pressure مركز الدفع 

centre de poussée 

ىقطة من اجلسم تًثر فوها حمصلة قوى ضلغا السـايل 

 ظذ اجل د ادلغمور منه.

center of symmetry مركز التـاضر 

centre de symétrie 

ىقطة ةاخل جسم  أو ةاخل جمموظة ىقاا( تقـع كـل 

ــه ظــذ مســتقوم يمــر منهــا وظــذ جاىبوهــا  ىقطتــغ من

 وتبعدان البعد ىةسه ظنها.

center of volume مركز احلجؿ 

centre de volume 

ل كل ثالثي إمعاة هو مرك  كتلـة جسـم متجـاىس 

 له ال كل ذاته.

center(centre) of circle مركز دائرة 

centre du cercle 

 ىقطة متساوية البعد ظن مجوع ىقاا حموا الدايرة.

centigrade degree درجة مئقية 

degré centésimal; degré centigrade 

 .Celsius degreeاى ر 

centigrade scale سؾؿ مئقي 

échelle centigrade 

 .Celsius scaleاى ر 

centimeter-gram-second system 

 حدات السغثقةامجؾة الق

système d'unités centimètre-gramme-seconde 

حــدة للطــول احــدات يتخــي فوهــا الســنتمس وامجلــة و
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حدة لل من، ويرمـ  او حدة للكتلة والياىوةاواللغرام و

 .CGSهلامالرم  

central angle زاوية مركزية 

angle au centre 

 زاوية رأشها ذم مرك  ةايرة.

central control حتؽؿ مركزي 

contrôle central 

 حتكم من ام معقد واشع من مرك  وحود.

central field حؼؾ مركزي 

champ central 

 حقل يتجه ىحو ىقطة ثامتة.

central field approximation 

 تؼريب احلؼؾ ادركزي

approximation du champ central 

تقريب ُين ر فوه إػ أن كل إلكسون ذم الـيرة يتحـرك 

وىـاتج ظـن النـواة  امةعل حقل كهرمايي متناطر كرويً 

 وكل ا لكسوىات إخرى.

central force ققة مركزية 

force centrale 

 متة.قوة يمر حاملها من ىقطة ثا

central potential كؿقن مركزي 

potentiel central 

 كمون تامع فقا للبعد ظن ىقطة ثامتة.

centrifugal كابذ ،صرد مركزي  

centrifuge 

ظــن حمــور الــدوران أو مركــ   ذم ادمــاه مبتعــدتــيثر ال

 الدايرة التي يتحرك ظلوها جسم ما.

centrifugal force ققة صاردة مركزية ؛ققة كابذة  

force centrifuge 

ادتحــرك ظــذ  ،قــوة طاهريــة تبــدو أهنــا تــدفع اجلســم

 مبعدة إياه ظن مرك  آىحناد. ،منحن

centrifuge ؾة  مثػِّ

centrifugeuse 

ووضــع الســايل ، فجهــاز لةصــل ادــواة العالقــة ذم شــايل

ظة كبرة فتتجمـع سـرضمن أىبوب ويدار ذم مستو أفقي م

ــر أكــز  ــة ذم قع ــوب وتبقــىاجلســودات كياف  أصــلغر إىب

 اجلسودات كيافة معودة ظنه وذلو مةعل القوة النامية.

centripetal acceleration تسارع جابِذ 

accélération centripète 

 اتسار  ىاصئ ظـن قـوة تةعـل ذم جسـم يرشـم مسـارً 

ــ ــادامنحنًو  ،. يتجــه هــيا التســار  ىحــو مركــ  آىحن

 وين ي ظن قوة جامية.

centripetal force قة جابذةق  

force centripète 

تتجـه  امنحنًوـ االقوة التي تةعل ذم جسم لرشم مسارً 

 ىحو مرك  آىحناد ين ي ظنها التسار  اجلامي.

centroid مركز متقسط 

centroïde 

ىقطة تيثر حمصلة جمموظة من القوى ادتوازية ادـًثرة 

تبقـى هـي ذاهتـا مهـدا تلغـر  ،ذم ىقاا ثامتة من اجلسـم

 مياهلا مرك  اليقل. ،منحى هيه القوى

ceramic capacitor قةخزف ةمؽثػ  

condensateur céramique 

مـن اخلـ   يرشـب  اتكون ادـاةة العازلـة فوهـ ةمكية

ظذ شطحوها ضبقـة مـن الة ـة أو النحـاس ويمكـن 

ماختوار ىو  اخلـ   ادسـتعمل الـتحكم مادواصـةات 

 .ةكيةاارارية للم

Cerenkov counter طداد شريكؽقف 

compteur de Cerenkov 
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ــتعمل لعــد اجلســودات اد ــحوىة العالوــة  ــاز يس جه

ا صـعاظات الصـاةرة ظنهـا ذم  مة ـلالطاقة وذلـو 

ظة اىت ــار شـــرظة تةــوق ســـرمــاةة صــةافة ختسقهــا م

 ال ود فوها.

Cerenkov radiation إشعاع شريكؽقف 

radiation de Cerenkov 

ــدى  ضــود أزرق يصــدر ظــن اجلســودات اد ــحوىة ل

ظة اىت ار شـرظة تةوق سـرمرورها ذم وشا صةا  م

 ال ود ذم ذلو الوشا.

cerium سرييقم 

cérium 

وكتلتـه  58ظـدةه الـيري  Ceكوموـايي رمـ ه  صـرظن

ذم الدرجـة النسـبوة وكيافتـه  140,12 النسـبوة اليريـة

C°20  له اشتعدآت صناظوة ظديـدة 6,771تساوي 

 .دمنها اىت ا  ىواتج آى طار ذم الوقوة النووي ادستنةَ 

cesium سقزيقم 

césium 

 .caesiumاى ر 

cesium clock ساطة السقزيقم 

horloge à cesium 

 1013تصل ةقتها إػ جـ د مـن  اشاظة ذرية ةقوقة جدً 

تــرةة اهت ازهــا مــالةرق مــغ  يتعــغَّ جــ د مــن الياىوــة 

 مستويي الطاقة لنواة السو يوم ذم جمال ملغنطويس.

chain reaction تػاطؾ متسؾسؾ 

réaction en chaîne 

آلوــة يلــتحم فوهــا ىــسون منــواة ذرة ثقولــة فوســبب 

اى طارها إػ ىوى أخع ويراف  ذلو إصدار ىـسون 

يسـمى  أو أكير يسبب اى ـطار ىـوى أخـرى وهكـيا.

 .nuclear chain reaction اأيً  

change of state تغري احلالة 

changement d' état 

حتول اداةة من إحدى حآهتـا السـايلة أو الصـلبة أو 

اللغازية إػ حالة أخرى. يتطلـب إىجـاز ذلـو تقـديم 

تيخي هيه الطاقة  وظاةة ما ،ضاقة إػ اداةة أو اىت اظها

 صكل ضاقة حرارية.

channel قـاة 

canal 

ــواج  -1 ــث إم ــتعمل لب ــسةةات يس ــن ال ــاق م ىط

 الكهرضوسوة أو ٓشتقباهلا.

  ذم صــرضبقة رقوقة ىصع ىاقلة مـغ ادنبـع واد -2

 تراى شتور مةعول ااقل.

channel selector كاخب الؼـقات 

sélecteur de canaux 

 جهاز حتكم واىتقاد يعمل ظذ اىتقاد القناة ادطلومة ذم

 ز.اأو التلة (ةيوجهاز الرا  ادييا 

characteristic curve مـحـل ممقِّز 

courbe caractéristique 

إلكسوين يبغ ظالقة التوـار الـيي  صـرادنحني ادمو  لعن

 ظلوه. سلَّاي فوه مدٓلة اجلهد الكهرمايي ادُ سـري

characteristic equation معادلة ممقِّزة 

équation caractéristique 

 .equation of stateاى ر 

characteristic impedance مماكعة ممقِّزة 

impédance caractéristique 

 هخلا إرشال هـي ادداىعـة التـي إذا وصـلت مـه جعلتـ

وتكــون ىســبة الةلطوــة إػ  ،يبــدو كــين ضولــه ٓهنــايي

 التوار واحدة ذم مجوع ىقاا اخلا.

characteristic radiation إشعاع ممقِّز 

radiation caractéristique 
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معــد إثارهتــا وهــو ذو أضــوال  إصــعا  يصــدر ظــن ذرة

موجوــــة مموــــ ة للــــيرة تعتمــــد ظــــذ آىتقــــآت 

 ا لكسوىوة مغ ادستويات الطاقوة.

characteristic X-rays األشعة السقـقة ادؿقِّزة 

rayons-X caractéristiques 

ــعد ذم  ــة ادص ــة مطبوع ــا ادوجو ــ  أضواهل ــعة تتعل أص

ــــوب  ــــال أىب ــــن اىتق ــــة ظ ــــونوة ىادم ــــعة الس إص

ا لكسوىــات مــن ادــدارات اخلارجوــة إػ مــدارات 

 ةاخلوة اىت ظت منها إلكسوىات.

charge شحـة 

charge 

 .electric chargeاى ر 

charge conjugation ترافؼ الشحـات 

conjugaison de charges 

آشتعاضة ظن اجلسودات مم ـاةاهتا ةون تلغوـر أي 

الةو يايوـة كآىـدفا  أو السـبغ. وتكـون  من صةاهتا

مالنسبة إػ ترافـ  ال ـحنات  متلغرةً  مجلة جسودات ٓ

ــة  ــدوث ذم اجلمل ــة اا ــا ممكن ــة م ــون ظملو ــغ تك ح

 إصلوة وتبقى كيلو ذم اجلملة ادرافقة ال حنة.

charge conservation اكحػاظ الشحـة 

conservation de charge 

 ،م مع ول تبقـى ثامتـةقاىون ين  ظذ أن صحنة جس

كدا ين  ظذ أن جممو  صحنات اجلسـودات الداخلـة 

ذم تةاظل يساوي جمموظها ذم ىواتج التةاظل. يسـمى 

 . conservation of charge اأيً  

charge density كثافة الشحـة 

densité de charge 

ــاةةاال ــحنة ذم و أو ال ــحنة ظــذ  ،حــدة ااجــم مــن اد

حـدة الطـول وتسـمى اظـذ وحدة السـط  أو ال ـحنة او

 محسب ااالة ال حنة ااجموة أو السطحوة أو الطولوة.

charge independence استؼالل طـ الشحـة 

indépendance par rapport à la charge 

مبدأ ين  ظذ أن القوة النووية ال ـديدة التـي تةعـل 

مـغ ىـسون ومروتـون ونـا ذم  اظذ مـدى قصـر جـدً 

مطامقـة للقـوة التـي تةعـل مـغ  ،حالة كموموـة معونـة

مروتــوىغ أو مــغ ىسوىــغ إذا كاىــا ذم تلــو ااالــة 

 الكموموة ىةسها.

charge of electron شحـة اإللؽرتون 

charge d'électron 

 وتساوي صحنة كهرمايوة شالبة تقاس مالكولون

 كولون. 10-19×1,602192-

charge of nucleus شحـة الـقاة 

charge du noyau 

وصـحنة الزوتـون  ،جممو  صحنات الزوتوىات فوها

10موجبة وتساوي 
-19 1,602192  .كولون 

charge-carrier حامؾ الشحـة 

porteur de charge 

نقل ت ات التييوىإب أو ويقالأو  اتلكسوىأحد ا 

 .اكهرمايوً  اتوارً  حمدثةً ال حنة 

charge-coupled device كبقطة كؼؾ الشحـة 

dispositif à transfert de charges 

ىبوطــة ىصــع ىاقلــة تعتمــد ظــذ حركــات ال ــحنات 

ادخت ىة مغ مواقع حمّدةة شلةَا كدا حيدث ذم تركوبات 

 .CCD االقرن مال حنة. تسمى أيً  

charged particle جسقؿ مشحقن 

particule chargée 

جســـوم ختتلـــع صـــحنته ظـــن الصـــةر ومـــن أميلتـــه 

 .-πو  +πا لكسون والزوتون و 

Charles' law قاكقن شارل 

loi de Charles 
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قــاىون يــن  ظــذ أن حجــم كتلــة مــا مــن  ــاز ميــايل 

مع ةرجة اارارة  اخاضع ل لغا ثامت يتناشب ضرةً 

 :مالعالقة اادطلقة مقدرة مالكلةن. يعز ظنه رياضوً 

T

V

T

V






 

 Gay-Lussac's law: ايسمى أيً  

charm فتـة 

charme 

 كمومي يستعمل ذم ى رية الكواركات واهلدروىات.ظدة 

charm quark كقارك فاتـ 

quark charmé 

 1/3وظـدة مـاريوين  2/3+ كوارك ذو صحنة كهرمايوة

 .c رم ه و 1+لصةر وفتنة او رامة مساوية 

chemical affinity ُألػة كقؿقائقة 

affinité chimique 

قــاس تُ مــداةة أخــرى و اموــل مــاةة لالحتــاة كوموايًوــ

 قبل التةاظل ومعده. تهدامنقصان الطاقة اارة جلمل

chemical bond رابطة كقؿقائقة 

liaison chimique 

 .bondاى ر 

chemical compound مرك ب كقؿقائل 

composé chimique 

 .compoundاى ر 

chemical energy صاقة كقؿقائقة 

énergie chimique 

أن تتحــول مــن ضاقــة ختت هنــا مــاةة كوموايوــة يمكنهــا 

صكل إػ آخر. فلدى احساق مـاةة كوموايوـة تتحـول 

 ضاقتها الكوموايوة إػ ضاقة حرارية.

chemical equivalent مؽافئ كقؿقائل 

équivalent chimique 

التــي حيررهـا مــرور كموــة كهرمــاد  صـــرهـو كتلــة العن

كولــون( ذم وظــاد  96490مقــدارها فــاراةي واحــد  

ــي ت ــايي وه ــل الكهرم ــة التحلو ــة اليري ــاوي الكتل س

 مقسومة ظذ تكافئه. صـرللعن

chemical laser لقزر كقؿقائل 

laser chimique 

 .chemically pumped laserاى ر 

chemical potential 

 كؿقن كقؿقائل ؛جفد كقؿقائل

potentiel chimique 

جلملــة ترموةيناموكوــة هــو مقــدار تلغــر ضاقــة اجلملــة 

وذم  ـاز فرمـي  ،مكوىاهتـامتلغر ظـدة مـوٓت أحـد 

يكــون الكمــون الكوموــايي ذم ةرجــة الصــةر ادطلــ  

 ضاقة فرمي. امساويً 

chemical reaction تػاطؾ كقؿقائل 

réaction chimique 

ظملوة تتلغر فوها منوة اليرات واجل يئـات وإيوىـات 

 وحمتواها الطاقي ةون ادساس مالنوى.

chemically pumped laser 

 اكقؿقائقً لقزر مضخقخ 

laser chemique 

، لوــ ر حيــدث فوــه ال ــل ماشــتعدال تةاظــل كوموــايي

ظـن الطاقـة  اظوًضـ ، ىتاج ىب ات ال ـود ادطلومـة

 .chemical laser االكهرمايوة. يسمى أيً  

chief ray شعاع رئقيس 

rayon principal 

ــنأي صــعا   ــة  م ــام مجل ضــر  اجلســم ادوضــو  أم

 ول للجملة.ية يمر من مرك  فتحة الدخصـرم

Child-Langmuir equation 

 ٓكَغؿري-معادلة تشايؾد

équation Child-Langmuir 
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 .Child's lawاى ر 

Child's law قاكقن تشايؾد 

loi de Child 

ينــايي اليـن  ظـذ أن التوــار ذم إىبـوب ا لكـسوين 

ــة ادُ  اى يتناشــب ضــرةً ســـراد ــع الةلطو ظــذ  ســلَّطةم

مـع  اوظكًسـ 3/2الصةوحة  إىوة( مرفوظـة لـألس 

ا أن صــرمرمع ادسافة الةاصلة مغ إىوة والكـاتوة 

 اتكون طـرو  الت ـلغول محوـث دمعـل التوـار حمـدوةً 

 م حنة الة اد فقا.

 .Child-Langmuir equation اويسمى أيً  

chiller د  مربِّ

refroidisseur 

 أو حجرة تزيد. جهاز

chip   ُرقاقة، ُجذاذة ة؛ِشب  

puce 

 شط  صلغر من مـاةة ىصـع ىاقلـة تسـتعمل حـاماًل 

 إلكسوىوة أو ةارات تكاملوة. صـرلعنا

chirality يدواكقة 

chiralité 

تتطام   تناطرية تتصع هبا إجسام التي ٓ خاصة ٓ

ى. ســركالوـد الومنـى والوـد الو ،مع صورهتا ذم ادـرآة

 ،اليريــةتتصــع هبــيه الصــةة معــل اجلســودات ةون 

 اتســمى أيً ــ. ومعــل اجل يئــات ومعــل البلــورات

handedness. 

chlorine كؾقر 

chlore 

وكتلتــه  17ظــدةه الــيري  Clكوموــايي رمــ ه  صـــرظن

يــدخل ذم صــناظة ادــييبات  35,453 النســبوة اليريــة

 الورق أي تبوو ه. صـرية وذم قَ  ـروادبودات اا

choke خاكؼ 

bobine d'arrêt 

ـــتعمل ذم الـــدارات  ـــة يس ـــوة ظالو ـــع ذو حتري  مل

إظاقة ظالوة للـسةةات التـي ت يـد  لتحقو الكهرمايوة 

ظن حد معـغ ذم حـغ يسـم  متـدف  التوـار ادسـتمر 

ـــن  ـــات م م ـــرج ادقو  ـــةوة خ ـــتعمل لتص ـــزه ويس ظ

 .choke coil االتعرجات. يسمى أيً  

choke coil مؾػ خاكؼ 

bobine d' arrêt 

 chokeاى ر 

chopper مؼطِّع 

hacheur 

جهاز لتقطوع توار كهرمايي متواصل حتى يمكـن  -1

 ت خومه مم خم توار متناوب.

 اةوٓب لتقطوع ح مـة ضـويوة. ويسـتعمل أيً ـ -2

 لتقطوع شول مستمر من النسوىات.

chopper transistor  مؼطِّعتراكزستقر  

transisteur à hacheur 

ـــة أو تراى شـــتور  ـــايي القطبو مةعـــول تراى شـــتور ثن

 اقطـع الـدارة ووصـلها تكـرارً ل يعمـل قاضعـةً  ،ااقل

 ملغوة تعديل إصارة الدخل مموجة مرمعة.

chord وتر 

corde 

ذم اهلندشة: قطعة مستقومة تتقاضع مـع مـنحن أو  -1

 ميل الوتر ذم ةايرة. ،شط  ظند ضرفوها

ــ  فوصــدر صــوتً  -2 ــر هيت ــة: وت ذا  اذم أٓت الوتري

 وكتلته الطولوة. هِ د  تواتر حمدة يرتبا مقوة َص 

chroma لقن 

chroma 

 ىقاد اللون أو صدته.
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chromascope كاشػ الؾقن 

chromascope 

 ية للون.صـرستعمل لتحديد أثار البجهاز يُ 

chromatic aberration زيغ لقين 

aberration chromatique 

ــيي ت ــكله ظدشــة مســوطة ــال ال ــا  .ظوــب ذم اخلو ود

كاىت قرينة اىكسار ال جاج ختتلـع مـاختال  ضـول 

فـٌن إلـوان ادختلةـة تسكـ   ،موجة ال ود أي لوىـه

وهكيا يبدو اخلوـال  ،مةعل العدشة ذم مواضع متباينة

 هبالة ملوىة. االيي ت كله العدشة البسوطة حماضً 

chromatic resolving power 

 مؼدرة الػصؾ الؾقين

pouvoir de résolution chromatique 

مقدرة جهاز ظذ التموو  مغ خطغ ضوةوغ متقـارمغ 

ذم ضـــول ادوجـــة أي ماظتبارنـــا خطـــغ منةصـــلغ 

. فٌذا كان ضول موجة اخلا إول أخرظن  أحدنا

λ  ــاين ــدها  dλλ+والي ــاز ظن ــدرة فصــل اجله ــٌن مق ف

 .λ/dλ تعرَّ  مـالنسبة

chromaticity لقكقة 

chromaticité 

ــد موضــوظي لنــو  اللــون  الن ــر ظــن   صـــرمِ حتدي

 شطوظه ودعاىه.

chromatics طؾؿ األلقان 

la chromatique 

 فر  من ال ود هيتم مخصاي  إلوان.

chromatography كرومقتقغرافقا ؛حتؾقؾ امتزازي  

chromatographie 

ج تستعمل  ُ ضريقة من ضراي  التحلول الكوموايي للمُ 

ــن  ــ يج م ــل م ــازات أو الســوايل وفصــلها لتحلو اللغ

 .اوذلو مٌمرار اد يج ظز وشا ممت  اىتقايوً 

chromium كروم 

chrome 

وكتلتـه  24وظـدةه الـيري  Crكوموايي رم ه  صـرظن

وىقطـة  7,1وكيافتـه النسـبوة  51,996 النسبوة اليرية

شل يوس. وهو فلـ  أمـول ضـارب  1600اىصهاره 

يســتعمل ضــالًد ، قــاٍس وٓ يصــدأ، إػ ال رقــة قلــواًل 

 ويدخل ذم معل السبايو. اواقوً 

chronograph كروكقغراف؛ مسّجؾ الزمـ  

chronographe 

 آلة تسجل ا ة حدوث حدث ما وةيمومته.

chronometer مؼقاس الزمـ 

chronometer 

Gr. khronus = زمن   + metron قواس =    

 شاظة تقوس ال من مدقة ظالوة.

circle of least confusion لتباس األصغر دائرة ٓا  

cercle de moindre confusion 

خوال ةايري ت كله ظدشة جلسم ىقطي حتى ذم أحسن 

 .، مسبب ال يوغ وآىعراجحآت تبئر العدشة

circle of similitude دائرة التشابف 

cercle de similitude 

هــي الــدايرة التــي قطرهــا القطعــة ادســتقومة ادحــدةة 

ن القطعـة ادسـتقومة الواصـلة مالنقطتغ اللتـغ تقسـدا

منسـبة  اوخارًج  مغ مرك ي ةايرتغ خارجوتغ ةاخاًل 

 ىصةي قطري هاتغ الدايرتغ ادرّتبة.

circuit دارة 

circuit 

 كهرمايوة موصول مع ها مبعل. صـرجمموظة ظنا

circuit breaker فاصؿ دارة 

disjoncteur 
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ــ ــة ذم طــرو  صــاذة كــين  اأةاة تةــت  آلًو ةارة كهرمايو

 .امعونً  اتتجاوز صدة التوار ادار ذم الدارة حدً 

circuit diagram خمطط الدارة 

diagramme de circuit 

ها صــررشم يبـغ أجـ اد الـدارة وكوةوـة توصـول ظنا

 التي متيَّل مرموز مقوَّسة.

circuit element الدارة صـرطـ  

élément de circuit 

ـــون  ـــوذج الرياادك ـــايي للنم ـــدى  ضــــي الةو ي ح

 صــرالـدارة صـنةان: ظنا صــرالـدارة. وظنا اتمركب

فاظلـــة تقـــدم ضاقـــة للـــدارة الكهرمايوـــة كادولـــدات 

منةعلة تستهلو الطاقـة أو تبـدةها  صـروظنا ،وادنامع

 أو ختت هنا كادقاومات وادكيةات والتحري وات.

circular motion حركة دائرية 

mouvement circulaire 

 .اةايريً  احركة ىقطة ماةية ترشم مسارً 

circular polarization استؼطاب دائري 

polarisation circulaire 

ــه متَّجــه ااقــل ســـي صــةة  صــعا  كهرضو يــدور فو

ظة ثامتة حول ادماه اىت ار ال ود مـع سـرالكهرمايي م

 مقاد ضويلته ثامتة.

circulating reactor  ارُ  مػاطٌؾ ققدالق دو   

pile à combustible circulant 

مةاظل ىووي تـدور فوـه ادـواة آى ـطارية ظـز قلبـه 

 ظذ صكل مايع أو جسودات معلقة ذم مايع.

circulation َدَوران ؛َجَقٓن  

circulation 

دتجه ما ظذ منحن ملغل  هو تكامل اجلداد الداخع  -1

 ظذ ضول ادنحني. اةً دَّ هليا ادتجه ذم آىتقال مم

 جريان مايع أو حركته ذم حو  أو حجم. -2

circumference حمقط 

circonférence 

 مــا أو صــكاًل  االــيي حيــد شــطحً ادلغلــ  ضــول اخلــا 

 .امستويً  اهندشوً 

cladding إكساء 

revêtement 

ل. يستعمل ا كساد َضعُ   معدن مآخر ادايته من التيك 

ل ذم ادةاظالت النووية اداية  ق بان الوقوة من التيك 

 ب مواةها ىتوجة التزيد.سـرأو ت

clamping circuit  َطؿْ دارة ق  

circuit de fixation de niveau 

ــار ادســتمر ذم صــكل  ــت مســتوى التو ــد تيبو ةارة تعو

ادوجة. تستعمل ذم مرحلة اشتعاةة التوـار ادسـتمر ذم 

 ظـاةة ادركبـة ادسـتمرة إػ إصـارة  ادستقبل التلة ّي 

الصورة معد أن تكون قد فقـدهتا ذم م ـخدات التوـار 

 ادتناوب ذات آقسان السعوي.

Clapeyron equation of state 

 معادلة كالبريون دم الغازات

équation de Clapeyron 

 Vوحجمــه  pمعاةلــة تــرما مــغ ضــلغا  ــاز كامــل 

ــة  ــه ادطلق ــة حرارت ــه  Tوةرج ــوٓت من ــدة اد  nوظ

ــي ــث:  p.V= n RT: وصــولغتها الرياضــوة ه حو

R=8,314 joules deg
-1

 mole
ــ 1- ــو ثامت  ةوه

 اللغازات العام.

classical electron radius 

 كصػ الؼطر التؼؾقدي لإللؽرتون

rayon classique de l'éléctron 

 هو ادقدار
2

2

4

1

cm

e

oo
 

ــه  moإػ صــحنة ا لكــسون و eحوــث ترمــ   إػ كتلت

وهــو  ؛ظة ال ــود ذم اخلــالدشـــرإػ  cالســكوىوة و 
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 10 2,82يقـارب 
-15 m  وهـيا ااسـاب مبنـي

ــدي ىســبوي لإللكــسون ويســمى  ظــذ ىمــوذج تقلو

 Thomsonأو  Compton radius اأيً ـــــ

scattering length. 

classical harmonic oscillator 

 هزاز تقافؼل تؼؾقدي

oscillateur harmonique classique 

ىقطة ماةية تتحرك ظذ قطعة مسـتقومة حركـة جوبوـة 

 مسوطة وف  قواىغ ىووتن.

classical mechanics مقؽاكقؽ تؼؾقدي 

mécanique classique 

 ادوكاىوو اليي يعتمد قواىغ ىووتن.

classical physics فقزياء تؼؾقدية 

physique classique 

وكاىوـــو ادالةو يـــاد التـــي شـــبقت ى ريـــة النســـبوة و

 وتعتمد قواىغ ىووتن. وميالكم

classical thermodynamics 

 حتريؽ حراري تؼؾقدي ،ترمقديـامقؽ تؼؾقدي

thermodynamique classique 

فر  مـن الةو يـاد يـدرس ااـرارة والعمـل ذم اجلمـل 

ية ويوصع الكبرة القريبة من التوازن ةراشة طواهر

 له ظن السموةيناموو ا حصايي. امالتقلودي متوو ً 

cleavage اكػالق 

clivage 

اى طار أو موـل لالى ـطار وفـ  مسـتويات حمـدةة ذم 

 نوة البلورية ويًةي إػ طهور شط  صقول.البِ 

cleavage plane آكػالق يمستق  

plan de clivage 

 وفقه اى طار البلورة مسهولة ىسبوة. حيدث مستوٍ 

Clebsch-Gordan coefficients 

 غقردان-معامالت كؾقبش

coefficients Clebsch-Gordan 

معامالت تستعمل للتعبر ظن الدالة الياتوة دجمـو  

اىـــدفاظغ زاويـــغ مدٓلـــة جممـــو  الـــدوال الياتوـــة 

 لالىدفاظغ ال اويغ إشاشوغ.

clockwise  طؼارب الساطةباجتاه  

dans le sens des aiguilles d'une montre 

 اصطالح لبوان جهة الدوران مالنسبة إػ راصد.

close packed structure  ِـقة مرتاّصةب  

structure compacte 

نوــة ملوريــة تتــوز  فوهــا الــيرات ذم أصــلغر حوــ  ممكــن. مِ 

إٓ أىـه  ،أصهرها البنوة ادكعبوة ادمرك ة والبنوـة السداشـوة

 نى أخرى تنتج من ضم هاتغ البنوتغ.يمكن أن توجد مِ 

closed circuit دارة مغؾؼة 

circuit fermé 

ــع ظنا -1 ــة مجو ــار صـــرةارة كهرمايو ــلة للتو ها موص

 .complete circuit اتسمى أيً  

مع ظـدة حمـدوة مـن حمطـات  ةارة إرشال تلة ّي  -2

 ا رشال مدون َمَرافِ  مث.

closed circuit television  مغؾؼة َتْؾَػَزةدارة  

circuit fermé de television 

 الٍ بــها مع ــها مــبعل مكِ صـــرمن ومــة تــرتبا ظنا

ت ــتمل ظــذ كــامرات وأجهــ ة اشــتقبال ومن ومــة 

 حتكم ةون هوايي.

closed loop طروة مغؾؼة 

boucle fermée 

ذم آتصــآت: ت ــكولة حلقوــة تقــع فوهــا ظقــد  -1

 مرور ادعلومات.

ذم الــتحكم: صــنع مــن الــتحكم التلقــايي تتصــل  -2
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وحداته مع ها مبعل وجيري فوها قوـاس تـيثرات 

امتعد مقدار فوها ظـن  التحكم ماشتمرار حتى إذا ما

فٌن وحدات الـتحكم تعمـل ظـذ  اشلةً قومة معونة 

 إرجاظه إػ القومة ادختارة له.

closed set مؿقطة مغؾؼة 

ensemble fermé 

ومنهـــا ها صــــرظنامجوـــع حتتـــوي  صــــرجمموظـــة ظنا

 اادية. صـرالعنا

closed shell صبؼة ممتؾئة 

couche pleine 

ضبقة إلكسوىوـة ذم الـيرة ت ـتمل ظـذ العـدة إكـز 

ادمكن من ا لكسوىات اليي يسم  مـه مبـدأ مـاويل 

 ذم آشتبعاة.

closed system مـظقمة مغؾؼة 

système fermé 

مع الوشا اخلارجي مـاةة وٓ تتباةل  مجلة مع ولة ٓ

 .isolated system اتسمى أيً  . حرارة

closure relation طالقة اإلغالق 

relation de fermeture 

ــة مــن الكتــات    متجهــات ااالــة( تةوــد أن جمموظ

{iu}  ت كل قاظدة إٓ إذا حققت العالقة ٓ 

 
i

ii uu 1
 

 .completeness relation اتسمى أيً  

clothoid حؾزون كقركق 

clothoïde 

 .Cornu spiralاى ر 

cloud سحاب 

nuage 

معلقات من قطرات مـاد ةقوقـة أو ملـورات جلوديـة 

 من ًها تكاثع مخار اداد.

cloud chamber حجرة السحاب 

chambre à nuage 

مك ا  للجسـودات النوويـة ادًينـة يبـدو فوـه مسـار 

صكل قطرات شايلة ظذ ضول مسـار ظذ اجلسودات 

اجلســوم اد ــحون. حتتــوي ااجــرة ظــذ مخــار فــوق 

تتكاثع قطرات السايل ظـذ إيوىـات التـي  .م بع

ختل ةها اجلسودات ادًينـة ظـذ ضـول مسـارها. تسـمى 

 .Wilson cloud chamber اأيً  

 

cluster طـؼقد ؛حشد  

agglomerate 

دممع أصواد متداشكة قد تكـون ذرات أو ج يئـات أو 

 ل.ترات أو شواجمىجوم أو 

coagulation ختثُّر 

coagulation 

ـبب  فصل أو ترشوب جسودات معلّقة من حالـة مبعيـرة مس

 تنامي هيه اجلسودات مالتسخغ أو موشايل أخرى.

coax كبؾ متؿحقر 

câble coaxiale 

 .coaxial cableاى ر 

coaxial cable َكْبؾ متؿحقر 

câble coaxiale 

كبل يتيلع من شـلو مركـ ي معـ ول حيـوا مـه ىسـوج 

شــلكي مــرن معــ ول يســتعمل لنقــل ا صــارات ذات 

 .coaxial lineأو  coax االسةة الراةيوي يسمى أيً  
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coaxial combination of lenses 

 اضؿ العدسات حمقريً 

combinaison des lentilles sur le même axe 

ــي ادكــافئ  لعدشــتغ معــدانا  fيعطــى البعــد ادحرق

وهلـدا حمـور  d تةصل موـنهدا مسـافة ،f2و  f1ادحرقوان 

 واحد مالعالقة:

2121

111

ff

d

fff


 
ومالطبع ينعدم ااد اليالث ذم حـال لصـ  العدشـتغ 

 .إحدانا مإخرى

coaxial line خط حمقري 

ligne coaxiale 

 .coaxial cableاى ر 

cobalt كقبالت 

cobalt 

وكتلتـه  27وظدةه الـيري  Coكوموايي رم ه  صـرظن

ــة النســبوة  ــه النســبوة 58,94اليري وىقطــة  8,8، كيافت

ــل  1400اىصــهاره  ــول قام ــ  أم شــل يوس. وهــو فل

 للتصةو ، يدخل أكيره ذم شبايو الةوٓذ.

code ِرماز، كقد 

code 

جمموظة من اارو  أو الرموز والقواظـد التـي يمكـن هبـا 

حتويل الللغة الواضحة إػ للغة رم ية لكي يصـب  ما مكـان 

 .اأو إلكسوىوً  أو شهاًل  اآمنً  تواصاًل التواصل مواشطتها 

coefficient ُمعاِمؾ 

coefficient 

وا حمدةة صـرظدة يقوس خاصة حمدةة داةة معونة ذم 

 ماةة ما.ميل معامل احتكاك 

coefficient of kinetic friction 

 ُمعامؾ آحتؽاك احلركل

coefficient de glissement 

 ىسبة القوة ادعاكسة ٓى ٓق جسم ظذ شـط  وادداشـة

والتي ي ـلغا هبـا  ،له إػ القوة العموةية ظذ السط 

اجلسم ادن ل  ظذ السط . وهو يساوي طل ال اويـة 

 يستمرالتي ينبلغي أن يدال هبا السط  ظذ إف  حتى 

ــه  ــ ٓقذم اجلســم ادوضــو  ظلو ــةســـرم آى . ظة ثامت

 .coefficient of sliding friction ايسمى أيً  

coefficient of resistance ُمعامؾ ادؼاومة 

coefficient de résistance 

ادايع ادتدف  من فتحـة أو اجلـاري  ظلوّ ىسبة الةقد ذم 

 ادتبقي. علوّ فوق جسم شد إػ ال

coefficient of sliding friction 

 ُمعامؾ آحتؽاك آكزٓقل

coefficient de frottement de glissement 

 .coefficient of kinetic frictionاى ر 

coefficient of thermal conductivity 

 ُمعامؾ التقصقؾقة احلرارية

coefficient de conductivité thermique 

مة ذم الياىوة الواحدة من صـةوحة سـركموة اارارة ادت

مساحتها شنتمس مرمـع  ظذ وجهوها إذا كاىت اىاطموً 

فــرق ةرجتــي  وكــانواحــد وثخنهــا شــنتمس واحــد 

ــة واحــ اااــرارة مــغ وجهوهــا مســاويً  دة ةرجــة مئوي

 وله ظالقة مداةة الصةوحة. .Kويرم  له ماار  

coercive field حؼؾ قاهر 

champ coercitif 

ــي داةة حديدية ادلغنطة هو صدة ااقـل ادلغنطو الـالزم  Hس

ـبا .  لتخةول ملغنطة اداةة إػ الصةر معد ملو ها حـد ا ص

 .coercivityأو  coercive force اتسمى أيً  

coercive force  قاهرةققة  

force coercitive 

 .coercive fieldاى ر 
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coercivity قفرية 

coercitivité 

 .coercive fieldاى ر 

coherence ترابط 

coherence 

Lat: co =  ًامع ، haerere =  يلتص 

صةة مرافقة ٕمواج متةقة ذم الطور أو مونها فـرق ضـور 

. إن ضود اللو ر منبـع مـساما فهـو اومكاىوً  اثامت زماىوً 

 أمواج متةقة ذم الطور تبقى كيلو أثناد اىت ارها.

coherent light ضقء مرتابط 

lumière cohérente 

 ضود تتصع أمواجه مالساما ال ماين وادكاين.

coherent radiation إشعاع مرتابط 

rayonnement coherent 

 .coherent lightاى ر 

coherent sources مـابع مرتابطة 

sources cohérentes 

منــامع اهتــ از تصــدر ظنهــا أمــواج مسامطــة أي مونهــا 

 فرق ضور ثامت.

cohesion متاسؽ 

cohésion 

قـوة التجــاذب مــغ ج يئــات جســم صــلب أو شــايل 

 تسبب متاشو مع ها مبعل.

cohesive energy صاقة التامسؽ 

énergie de cohésion 

الةرق مغ الطاقة الكلوة للجسم الصلب ادًلـع مـن 

 أو اجل يئات( وضاقـة العـدة ىةسـه  ظدة من اليرات

مــن الــيرات  أو اجل يئــات( ااــرة وهــي ظــذ أمعــاة 

 ٓهنايوة إحداها ظن إخرى.

cohesive force ققة التامسؽ 

force de cohesion 

قوة جاذمة تةعل مغ ذرات أو ج يئات جسم صـلب 

 أو شايل.

coil مؾػ 

bobine 

ظدة من اللةات مـن شـلو ىاقـل معـ ول متمحـورة 

. يسـتعمل ادلـع لتولوـد حقـول اومتداشكة موكاىوكوً 

 ذم ةارات تقويم التوـار ادتنـاوب. املغنطوسوة أو خاىقً 

 .inductor اويسمى أيً  

coincidence circuit دارة اكطباق 

circuit de coïncidence 

تعطـي ىب ـة   أو أكير( ٓةارة إلكسوىوة ذات مدخلغ 

 أو مــــدخلوها ىب ــــتان  إػ خــــرج إٓ إذا وصــــلت

 ذم وقت واحد أو ضمن فاصل زمني حمدة.مداخلها( 

cold cathode َمفبِط بارد 

cathode froide 

دام إلكــسوين تصــدر ظنــه ا لكسوىــات َمهــبِا ذم ِصــ

مدون تسخغ وذلو إما مطريقة ا صدار اليـاىوي أو 

 ا صدار ااقع.

collar صقق 

collier (dans un appareil) 

ــه أو حلقــة حتــ ــه أو تيبوت ــة تقووــد حركت وا مجســم ملغو

 تيبوت  طاد ظلوه.

collector ع  ُمَؿِّ

collecteur 

ذم الساى شــتور متــر ظــزه حــامالت ال ــحنة  ًى ســـرم

وتقامل ادصعد أو الصةوحة ذم  ،معد ملغاةرهتا قاظدته

 الصدامات.
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collimation جتؿقع 

collimation 

Lat: col =  ًامع , linea = خا 

دمموع ح مة ضويوة أو أي إصعا  آخر محوـث ظملوة 

 تلغدو ح مة متوازية.

collimator ع د ،مؿِّ مسدِّ  

collimateur 

ــن ال ــود أو  -1 ــة م ــة متوازي ــي ح م ــن أةاة تعط م

إصعا  آخر. تستعمل ميـل هـيه إةاة ذم أجهـ ة 

 التحلول الطوةي أو ذم ادقاريب و رها.

ــب ظــذ مقــراب أكــز هبــد  -2  مقــراب صــلغر يركَّ

 ظة.سـرتوجوه ادقراب إخر مدقة وم

collision تصادم 

collision 

أحـدنا ظـذ  تآثر مغ جسمغ أو أكير مسبب اقساب

حيـدث أثنـاده تبـاةل ذم  الصعود ادجهري مـن أخـر

 الطاقة وآىدفا  واداةة.

collision cross section ال لؾتصادم  مؼطع فع 

section efficace de collision 

ــآثر اجلســودات وتةاظلهــا مع ــهامســا ــ  ت مــع  حة متو

تعـز ظـن احـتدال حـدوث تةاظـل معـغ مـغ  معل.

اجلسودات الوارةة واجلسودات اهلد . ويقاس ادقطع 

للتصــاةم مــغ اجلســودات النوويــة مواحــدة ضـــي العر

 من ادس ادرمع. 28-10وهو يساوي  barn الباْرن

collision density كثافة التصادم 

densité de collision 

العــدة الكــع مــن التصــاةمات مــن ىــو  معــّغ التــي 

 حدة ااجم من اداةة.احدة ال من وذم واحتدث ذم و

collision of the first kind 

 تصادم مـ الـقع األول

collision de première sorte 

فوــه اجلســوم معــل  ســـرتصــاةم مــغ جســوم وذرة خي

 مسببه. ضاقته وتلغدو اليرة ميارة

collision of the second kind 

 تصادم مـ الـقع الثاين

collision de deuxième sorte 

إػ اىتقال معـل  يًةيتصاةم مغ ذرة ميارة وجسوم 

اىخةا  مسـتوى  ومن ثم إػضاقة اليرة إػ اجلسوم 

 إثارة اليرة.

colloid َغَروي 

colloïde 

 1000مــاةة تتكــون مــن ج يئــات أمعاةهــا مــن رتبــة 

ىاىومس مبعيرة ماىت ام ذم ماةة أخـرى. ومـن أىواظهـا 

 ٓت وادستحلبات واهلالموات.اااُل 

colloidal َغَرواين 

colloidal 

 .colloidاى ر 

columbium كقلقمبققم 

columbium (colombium) 

وكتلتـه  41وظدةه الـيري  Cbكوموايي رم ه  صـرظن

ىقطـة و 8,6، كيافتـه النسـبوة 92,906اليرية النسـبوة 

شل يوس. وهو فل  رماةي ٓ يصدأ  1950اىصهاره 

 .Niobium ايسمى أيً   ظذ البارة.

color centers مراكز لقكقة 

centres de couleur 

ذرات صايبة ذم ادواة العازلـة ال ـةافة لل ـود ادريـي 

تــًةي إػ امتصــاص أضــوال موجوــة معونــة فُتكســب 

ا. تسـمى هلدى شقوا ال ود إمول ظلو ااداةة لوىً 

 .F-centers اأيً  

color filter ح لقين  مرشِّ

filtre coloré 
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حمـدةة ويسـم  ممـرور  اي يمت  ألواًىـصـرم صـرظن

ييخي ذم أمسا أصكاله صكل لوح  ،ألوان أخرى ظزه

وقـد يتـيلع مـن شلسـلة أ  ـوة  ،من ال جـاج ملـون

 اًوــياىتقا ارقوقــة مــن مــواة خمتلةــة حتــى يلغــدو مرصــحً 

 ن ال ود الوارة ظلوه.لطول موجة حمدة م

color, colour لقن 

couleur 

ــة ال ــود  ــول موج ــدة مط ــم تتح ــ ة للجس صــةة ممو

الصاةر ظنه أو ادـنعكس ظلوـه وتـرتبا مطـول موجـة 

 ال ود وماشتجامة العغ له.

color printing صباطة مؾقكة 

chromotypographie 

ننـا مـن رؤيـة صـور إصـواد  أشلوب ذم الطباظـة يمك 

 من ذلو. االطبوعوة أو قريبً ميلواهنا 

color vision رؤية األلقان 

vision chromatique 

دمري رؤية إلوان ذم العغ مة ل ىوظغ من اخلاليا 

ــة لل ــود ــس   ،ااساش ــ حُيِ ــدنا وه العصــوات  وأح

  الن ــر ظــن ضــول صـــرال ــدة م  ــعوَع ال ال ــودَ 

النــو  اليــاين وهــو ادخــاريا  حُيِــس  ذم حــغ  ،موجتــه

 ادوجة. إصد وضوَل  ال ودَ 

colorimetry ققاس األلقان 

colorimétrie 

يلوان مـظلم هيتم مسكوب إلوان وتوصوةها مادقارىة 

 معوارية.

colour blindness طؿك األلقان 

daltonisme 

 ،ةاد جيعل ادصاب مه  ر قاةر ظذ متوو  لون من آخر

 اأو  ر قاةر ظذ متوو  لون حمدة كإمحر يسـمى أيً ـ

daltonism. 

coma زيغ هايل 

coma 

 ذا هالة. اظوب ظدشة أو مرآة يبدو فوها اخلوال م وًص 

combination principle مبدأ آحتاد 

principe de combinaison 

ــ تــرةةات خطــوا ضوةوــة  عَ مبــدأ دمريبــي يةوــد أن مَجْ

معــغ أو ضرحهــا يقــوة إػ تــرةةات أخــرى  صـــرلعن

 -Rydberg ايســمى أيً ــ .اريبًوــدميمكــن رصــدها 

Ritz combination principle. 

combustibility احرتاققة 

combustibilité 

صــةة ادــواة القاملــة لالحــساق متداشــها مــع اهلــواد أو 

 اارارة.  ـرإكسجغ وى

combustion احرتاق 

combustion 

يع مغ إكسجغ والوقـوة ينـتج شـرتةاظل كوموايي 

 ظنه حرارة وضود.

command أمر ،ققادة  

contrôle, ordre 

م ذي تلغيية راجعة جيري ظـن  -1 إصارة ذم ى ام حتك 

 ضريقها تعديل جمرى إحداث ذم الن ام.

 أمر يعطى ااشوب مقصد تنةوي ظمل حمدة. -2 

commensurable حدات ذاهتاابالق قابؾ لؾؼقاس  

commensurable 

معــغ مقــدار هــو مــن اد ــاظةات الصــحوحة دقــدار 

 .كالدقوقة والساظة ،يتخي واحدة للقواس

commensurable motions  ةرَ وْ َقُد  حركاٌت  

mouvements commensurables 

حركات قاملة للتقدير والقواس للكواكب أو لألقـدار 

 التامعة هلا مسبب ظالقاهتا البسوطة.
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common base connection 

ضة ؛تقصقؾة قاطدة مشرتكة  تقصقؾة قاطدة ممر 

connexion à base commune 

ةارة تكون فوها قاظدة الساى شتور م سكة مغ ةاريت 

 grounded- base اتسـمى أيً ـ ،الـدخل واخلـرج

connection  ولو مل توصـل القاظـدة مـير  الـدارة

 ة.صـرمبا

common collector connection 

ع مشرتك ض ؛تقصقؾة مؿِّ  تقصقؾة مؿع ممر 

connexion à collecteur commun 

مـغ ةاريت  اةارة يكون فوها جممع الساى شتور م ـسكً 

ـــدخل واخلـــرج ـــ ،ال ـــمى أيً   -grounded اتس

collector connection  ولــو مل يوصــل ادجمــع

 ة.صـرمير  الدارة مبا

common emitter connection 

 تقصقؾة باطث مشرتك

connexion à émetteur commun 

مـغ ةاريت  االساى شتور م سكً ةارة يكون فوها ماظث 

 grounded- emitter اتسمى أيً   .الدخل واخلرج

connection  ولو مل يوصـل الباظـث مـير  الـدارة

 ة.صـرمبا

common-emitter circuit دارة الباطث ادشرتك 

circuit à émetteur commun 

 .common emitter connectionاى ر 

communicating vessels  مستطِرقةأواين  

vases communicants 

ــة أوان متصــل مع ــها ــبعل جمموظ ــن إشــةل  م م

 ىمةتوحة من إظذ يبل  السايل الساكن فوها مسـتوً 

 .اواحدً  اأفقوً 

commutation تبديؾ 

commutation 

ظملوة جيري مموجبها اىعكـاس ادمـاه مـرور التوـار ذم 

 ملةات متحر  آلة لتولود التوار ادستمر.

commutative law قاكقن تبديظ 

loi commutative 

 داد مقـدارين أو جممـوظهدا ٓقاىون ين  ظـذ أن ُجـ

 . a + b = b + aو  ab = ba يرتبا مستوبهدا أي أن

commutator مبادل ؛مبدال  

commutateur 

تسـتعمل للحةـاع ظـذ  بـدال أةاةٌ ادذم الكهرماد:  -1

 يان التوار الكهرمايي اخلارج من مولد. شـرجهة 

ضـــي : مبــاةل: مــًثر رياوميوكاىوــو الكمــادذم  -2

BAادـًثرين  جـداَدْي يساوي الةرق مغ  ABو ˆˆ ˆˆ 

ABBABAويكتب مال كل:  ˆˆˆˆ]ˆ,ˆ[ . 

commuting operators ممثرات تبديؾقة 

opérateurs commutatifs 

تبــديلوغ إذا كــان B̂و  Âيكــون مــًثران رياضــوان 

ABBA ˆˆˆˆ . 

compact disc قرص مرتاص 

disque compact 

ـــلغر ـــرص ص ـــره  ق ـــنتمس 12قط ـــه  ش ـــجل ظلو تس

ظـذ   ـاد  رَةـادعلومات الرقموة ظذ هوئة شلسلة ُح 

ُيقـرأ ممن ومـة  معدين ملغلـع مطبقـة مـن البالشـتوو

 .CD-Romأو  CD الو رية ويسمى أيً  

comparator مؼاِرن 

comparateur 

 فو يايوة ممقدار معواري منها. جهاز يقارن مدقة خاصةً 

compass مقِصؾة( بقصَؾة(  

boussole 

ظلبة صلغرة يوجد ذم مرك ها إمرة ملغنطوسوة تتحـرك 

 موصــلة شـــي ريــة ذم مســتو أفقــي حــول حمــور رأمحُ 
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اجلنــوب  -آىحــرا ( وهــي ت ــر إػ ادمــاه ال ــدال

 ادلغنطويس.

compatible measurements ققاسات متآلػة 

mesures compatibles 

قواشـات مقـاةير فو يايوـة ٓ ذم ادوكاىوو الكمـومي: 

وتكـــون  ،ىتـــايج القوـــاس ذميـــًثر ترتوـــب إجرايهـــا 

ادــًثرات ادميلــة هلــا تبديلوــة فــودا مونهــا. ميــال ذلــو 

ومركبـة  xأو قوـاس  yوترتوبه  xس فاصلة جسوم قوا

 .vyظة اجلسوم شـر

compatible operators ممثرات متآلػة 

opérateurs compatibles 

مًثرات رياضوة متيل مقـاةير فو يايوـة قاملـة للقوـاس 

 فهي مًثرات تبديلوة. ،ذم آن واحد

compensated pendulum  ُلق  ك اس معد   

pendule compensé 

تكون فوـه ادسـافة مـغ حمـور اهتـ ازه ومركـ  ىواس 

وذلـو ماشـتعدال  ،ثقله مسـتقلة ظـن ةرجـة ااـرارة

 ق بان تعديل.

compensating eyepiece  ِّحةطقـقة مصح  

oculaire de compensation 

ظونوة ذم جمهر أو مقراب تصح  فوها العووب اللوىوـة 

 الناصئة ظن تكبر العدشة اجلسموة.

compensating plate ضة  صػقحة معقِّ

lame compensatrice 

صةوحة تعو  ظن اختال  ضول مسارين ضـويوغ 

 ية.صـرذم مجلة م

compensation bars قضبان التعديؾ 

barres de compensation 

ق بان معدىوة خمتلةة ذم الطول واداةة تساظد ظذ ثبات 

 ةور اهت از رقاص الساظة لدى تلغر ةرجة اارارة.

compensation in semiconductors 

 تعقيض دم أكصاف الـقاقؾ

compensation en semiconducteurs 

أو  nإضافة صـوايب متقب لـة لنصـع ىاقـل مـن النـو  

 .pإضافة صوايب ماىحة لنصع ىاقل من النو  

compensation theorem مربهـة التعقيض 

théorème de compensation 

مزهنة تسـتعمل ذم ال ـبكات الكهرمايوـة تـن  ظـذ 

يمـر فوهـا توـار  Zأىه يمكن آشتعاضة ظن أي مماىعة 

ــايي  ــة معدومــة  Iكهرم ــه الداخلو ــوتر مقاومت ــع ت ممنب

 .I.Zوقوته ادحركة تساوي 

compensator معقِّض 

compensateur 

ـــة مـــن إشـــةونغ مـــن الكـــوارت   -1 صـــةوحة مًلة

مـغ مركبتـي ضـود عمل لتحديد فرق الطـور تتس

 .امستقطب إهلولجوً 

أةاة تدخل ذم من ومة حتّكـم ذات تلغييـة راجعـة  -2

 لتحسغ أةايها واشتقرارها.

compiler فصـرم  

compilateur 

مرىامج يسجم الللغات اااشوموة العالوة إػ للغة ألـة 

 لتنةوي التعلودات ادكتومة هبيه الللغات.

complementarity principle 

 الت تامقة ،الت تاممبدأ 

principe de complémentarité 

مبــدأ يســم  موصــع شــلوك اجلســودات وال ــود 

. فــا لكسون اماظتبارهــا إمــا جســودات وإمــا أمواًجــ

ينبلغـي  ظذ حغذم ادةعول الكهرضويي  يعتز جسودًا 

اظتباره موجة ذم طاهرة اىعـراج ا لكسوىـات. ونـا 

 م هران متتامان اقوقة واحدة.
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complementary angles زاويتان متتامتان 

angles complémentaires 

 .°90 زاويتان جمموظهدا

complementary colors لقكان متتامان 

couleurs complémentaires 

يـا اضودان ملوىان إذا م جـا مًعـ إػ ضـود أمـول.  أةَّ

ــياًل  ــو. م ــ  ذل ــدة حتق ــوان ظدي ــن إل ــة أزواج م  ثم

 زرق.ال ودان الزتقايل وإ

complementary transistors 

 تراكزستقران متتامان

transistors complémentaires 

ىــانتراى شــتوران  ر م مــوحــدة وطوةوــة واحــدة  يكو 

 .NPNو  PNP تباين حوامل ال حنة فوهدا مياًل 

complete circuit دارة تامة 

circuit complet 

 .closed circleاى ر 

completeness relation  آكتاملطالقة  

relation de fermeture 

 closure relationاى ر 

complex amplitude سعة طؼدية 

amplitude complexe 

مقدار ضـوري لـه ضويلـة وضـور. ضويلتـه هـي اجلـير 

 ،السموعي دجمو  مرمعـي ج أيـه ااقوقـي والتخـوع

وزاويــة ضــوره هــي ال اويــة التــي طلهــا ىســبة اجلــ د 

 التخوع إػ اجل د ااقوقي.

complex compounds مركبات معؼدة 

composés complexes 

ــات مع ــها  أي   ــه اجل يئ ــرتبا فو ــايي ت ــب كومو مرك

 مبعل مرواما تساىدية.

complex conjugate مرافؼ ُطَؼِدي 

conjugué complexe 

 يتةقــان ذم اجلــ د ااقوقــي وٓأحــد ظــدةين ظقــديغ 

 مياًل  ،خيتلع ج دانا التخولوان إٓ ذم ا صارة

z = x + iy 

 ظدةان ظقديان مسافقان. z* = x - iyو

complex function دال ة ُطَؼدية 

fonction complexe 

 ةالة حتتوي ظذ متلغرات ظقدية.

complex impedance ة  مماكعة ُطَؼِدي 

impédance complexe 

مماىعة ج د من ةارة توـار متنـاوب هـي ىسـبة الةلطوـة 

العقدية مغ ضرذم هـيا اجلـ د إػ التوـار العقـدي ادـار 

. يميل اجلـ د ااقوقـي impedance افوه تسمى أيً  

 منها ادقاومة ويسمى الرّةية ج ؤها التخوع.

complex number طدد ُطَؼِدي 

nombre complexe 

 bو  aحوــث  a - ibأو  a + ibظــدة مــن ال ــكل 

اجلـ د  aيسـمى  . i² = -1ظـدةان حقوقوـان وحوـث 

 اجل د التخوع. ibااقوقي و 

complex number theory كظرية األطداد العؼدية 

théorie des nombres complexes 

 ى رية تعالج العملوات ظذ إظداة العقدية وتطبوقاهتا.

complex power قدرة ُطَؼِدية 

puissance complexe 

ل معـدة سـتهلكها مِحْـيتعبر ظـن القـدرة الكلوـة التـي 

ــر   ــل V.Aظقــدي وتقــدر مواحــدة الةلــا أمب ( يمي

ااقوقوـة وتقـدر مـالواا  ااقوقـي منهـا القـدرةَ  اجل دُ 

الرةيــة ويقــدر مــالةلا  ويميــل اجلــ د التخــوع القــدرةَ 

 ي.أمبر رة  
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component بة ن ؛مركِّ مؽقِّ  

composante; composant 

بات مقدار متجهي. إحدى -1  مرك 

ــة أو ظن -2 ــن ةارة كهرمايو ــ د م ــل:  صـــرج ــا مي فوه

 ملع. ،مكيةة ،مقاومة

components of accelaration مركِّبات التسارع 

composantes de l'accélération 

ــاور م ــذ ادح ــار  ظ ــه التس ــاقا متج ـــرمس ذم  اومً  

 متجهات الواحدة ظذ كل حمور.

components of position vector 

بات متجف ادقضع  مركِّ

composantes du vecteur position 

وهــي  متجهــات حتــدة موقــع ىقطــة ذم الةــراغ. ةثالثــ

ــاور م ــذ ادح ــع ظ ــه ادوض ــاقا متج ومة ذم  ـــرمس

 متجهات الواحدة ظذ كل حمور.

components of velocity بات ال طةسـرمركِّ  

composantes de la vitesse 

ـــرمســاقا متجــه ال ــذ ادحــاور م ظةس ذم  مةً و ـــرظ

 .متجهات الواحدة ظذ كل حمور

composite بة  مادة مرك 

matériau composite 

مــاةة مكوىــة مــن مــاةتغ خمتلةتــغ أو أكيــر لتكســبها 

 خصاي  ممو ة.

composition تركقب 

composition 

 ها.بُ َس الداخلة ذم تركوب ماةة ما وىِ  صـرالعنا

composition of motions تركقب احلركات 

composition des mouvements 

حركــة ىادمــة مــن اجــتدا  حــركتغ أو أكيــر. فااركــة 

 اال وىوة هي تركوب حركتغ ةايرية واىسحاموة.

compound مرك ب 

composé 

أو أكيــر  خمتلةتــغ ج يئاهتــا مــن ذرتــغ تتكــونمــاةة 

 اتــرتبا فــودا مونهــا مــرواما كوموايوــة. تســمى أيً ــ

chemical compound. 

compound eye بة  طع مرك 

œil composé 

ظغ تتكون من ظدة من وحدات آشتقبال لل ود 

ىة امستقلة وطوةوً  تتموـ  هبـا  ،تةصل مونها خاليا ملوَّ

يات  ــرات كالـيماب والنمـل إضـافة إػ الق ـرح

 ضان.سـركال

compound lens بة  طدسة مرك 

lentille composée 

ظدشـتغ أو أكيـر تسـتعمل جسـموة ظدشة مًلةة من 

هبــــد   أو ظونوــــة ذم ادجهــــر أو ذم ادقــــراب مــــياًل 

 عووب الكروية واللوىوة واهلالوة.الالتخل  من 

compound microscope مفر مرك ب 

microscope compose 

 ًٓ  امكـزً  جهاز يتيلع مـن ظدشـة جسـموة ت ـكل خوـا

ًٓ  اوحقوقوً   اًوـون للجسم ومن ظدشة ظونوة ت كل خوـا

 للخوال ااقوقي اليي صكلته العدشة اجلسموة. اومكزً 

compound nucleus بة  كقاة مرك 

noyau compose 

م وارة وحالة مرحلوة ذم تةاظل ىووي يتحد فوها جسـ

ىات النواة.  مع ىواة هد  وتتوز  ضاقته مغ مكو 

compound pendulum كقاس مرك ب 

pendule compose 

جسم صلب لوس له صـكل حمـدة هيتـ  محريـة حـول 

 تيثر اليقالة.ٓ يمر ذم مرك  ثقله، محمور أفقي 
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compressibility اكضغاصقة 

compressibilité 

 مقلوب معامل ادروىة ااجموة

)(
V

V

P
B






 

 ∆Pوذم ااجم  التلغر النسبي V/V∆حوث  ،داةة ما

 .ظند ةرجة حرارة ثامتةتلغر ال لغا 

compressible flow جريان َضُغقط 

écoulement compressible 

 جريان مايع تتلغر فوه كيافته.

compression اكضغاط 

compression 

ظمل حمرك آحساق الـداخع ين ـلغا أحد أضوار  -1

 أثناده م يج الوقوة واهلواد قبل آصتعال.

حالة يرتةع فوهـا ال ـلغا ذم منـاض  مـن الوشـا  -2

 فوه أمواج ضولوة كالصوت.  ـراليي تنت

Compton effect مػعقل كقْمُتـ 

effet Compton 

تبعير فوتوىات إصعة السونوة ظذ إلكسوىات حرة  ذم 

ماةة كتلتها اليريـة منخة ـة( وصـدور فوتوىـات ذات 

ــة أكــز ــات  أضــوال موجو مــن الطــول ادــوجي للةوتوى

م اوية التبعير. ويعتـز هـيا  ضوهلا ادوجي تعل ي الوارةة

 ظذ السلوك اجلسومي لإلصعا . ادةعول ةلواًل 

Compton formula صقغة كقْمُتـ 

formule de Compton 

معاةلة اساب تلغر ضول موجة الةوتون لدى تبعيره 

ظن خا شره معد اصطدامه مٌلكسون وف   θم اوية 

 ن وهي:تُ مةعول كومْ 

)cos1(  
mc

h

 
كتلة ا لكسون السـكوىوة  m ثامت مالىو و h حوث

 ظة ال ود ذم اخلالد.شـر cو 

Compton radius كصػ قطر كقمُتـ 

rayon de Compton 

 .classical electron radiusاى ر 

Compton wavelength صقل مقجة كقْمُتـ 

longueur d' onde de Compton 

 ولإللكــسون هــ
mc

h
c   حوــثh مالىــو و  ةثامتــm 

 ظة ال ود ذم اخلالد.شـر cكتلة ا لكسون السكوىوة و 

computer حاسقب 

ordinateur 

فــة جهــاز إلكــسوين يتلقــى ُمــدَخ  الت ذات منوــة معرَّ

وخي هنــا ويولــد  اويعاجلهــا وفــ  قواظــد حمــّدةة شــلةً 

وقـد يكـون  ،ظة ظالوةسـرم - جاتخرَ هي ادُ  -ىتايج 

 .اأو رقموً  ااااشوب متاثلوً 

concave مؼعر 

concave 

قوس من مـنحن ين ـر إلوهـا مـن ادنطقـة ادقاملـة  -1

 دنطقة مماشاهتا.

ذم الرياضوات: م لع فوه زاوية ةاخلوة أكز مـن  -2

180˚. 

concave grating شبؽة مؼعرة 

réseau concave 

ــ ــر تســمى أيً  ــا مقع  اصــبكة اىعــراج ظاكســة وجهه

Rowland grating. 

concave lens طدسة مؼعرة 

lentille concave 

 مقعـرة  اَفـةظدشة ثخنها ذم ادركـ  أصـلغر منـه ذم اا

د(  .الوجهغ أو مستوية مقعرة أو هالل مبع 

concavo- concave lens طدسة مؼعرة القجفع 

lentille concave-concave 
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 .biconcave lensاى ر 

concavo- convex lens هالل مبعِّد 

ménisque divergent 

وىصـع  ،ظدشة أحد وجهوها مقعـر وأخـر حمـدب

 قطر ادقعر أصلغر.

concentration تركقز 

concentration 

ــدة  -1 ــا أو ظ ــول أو حجمه ــة ذم حمل ــاةة اديام ــة اد كتل

 .ج يئاهتا منسومة إػ مقدار ادييب كتلة أو حجدًا 

ظدة اجلسودات  إلكسوىات أو ثقوب أو ذرات(  -2

 اداةة.ذم واحدة ااجم من 

concord تقافؼ األصقات 

bon accord; harmonie 

 لدى السامع. احسنً  امجع ىلغمتغ أو أكير يعطي اىطباظً 

concurrent forces ققى متالققة 

forces concourantes 

 قوى تتالقى حواملها ذم ىقطة واحدة.

condensation تؽاثػ 

condensation 

 تلغر حالة اداةة من مخار إػ شايل.

condensed matter مادة مؽث ػة 

matière condensée 

 اداةة ذم حالتها السايلة أو الصلبة.

condenser مؽثِّػ 

condensateur 

يســمى  ظدشــة أو مجلــة ظدشــات تركــ  ال ــود. -1

 .optical condenser اأيً  

 .جهاز حيول اللغاز إػ شايل أو جسم صلب مالتزيد -2

conditions of equilibrium التقازن اصشـر  

conditions d' équilibre 

ــدام  ــًثرة ذم جســم واىع ــوى اد ــدام حمصــلة الق اىع

 ظ مها اااصل.

conductance مقصؾقة 

conductance 

 مقلـــوب ادقاومـــة وتقـــاس مواحـــدة مقلـــوب إوم

 .Sس نشومادسدّاة 

conduction كؼؾ ،تقصقؾ  

conduction 

ةون أن اىتقال الطاقة من ج د من اداةة إػ ج د آخـر 

 ي تمل ذلو ظذ اىتقال اداةة ذاهتا.

conduction band ِطصابة الـؼؾ ؛ِطصابة التقصقؾ  

bande de conduction 

ــــات ذم جســــم صــــلب تكــــون  مــــدى مــــن الطاق

 سـلواا لكسوىات فوه حرة جـاه ة للحركـة لـدى ت

 جهد كهرمايي.

conduction electrons إلؽرتوكات الـؼؾ 

électrons de conduction 

إلكسوىــات ذم ظصــامة النقــل جلســم صــلب تتصــع 

 تيثر حقل كهرمايي.ممحرية ااركة 

cone خمروط 

cone 

ه اخلارجي مستقوٌم يمر جمسم يولد شطحَ شـي صكل هند

ويـدور ظـذ مـنحن ملغلـ   ،من ىقطة ثامتة تسمى الـيروة

 تقع اليروة ذم مستويه يدظى قاظدة ادخروا. مستوٓ 

cone clutch قابض خمروصل 

embrayage à cônes 

قـــامل يســـتعمل فوـــه الةعـــل ا شـــةوني لســـطحغ 

 خمروضوغ مت اوجغ لنقل ظ م الدوران مآحتكاك.

configuration تشؽقؾة 

configuration 
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ـــب  -1 ـــ  ترتو ـــات وف ـــة اجل يئ ـــاد: تركوب ذم الكومو

 اليرات ادًلةة منها.

 .electron configurationذم الةو ياد: اى ر  -2

congruent melting point كؼطة اكصفار متطابؼة 

point de fusion congruent 

يتجــاور فوهــا ضــور  ،ةرجــة حــرارة اىصــهار شــبوكة

الصـــلب الوحوـــد للمكوىـــات مـــع الطـــور الســـايل 

 الوحود هلا.

congruent transformation ل متطابؼ  حتقُّ

transformation congruente 

تلغر ضوري ذم شبوكة محوـث يبقـى تركوـب السـبوكة 

 ظملوة التحول.كامل ىةسه خالل 

conical pendulum اس خمروصل  كق 

pendule conique 

ىواس مسوا ترشم كرته ةايرة ذم مستو أفقي ويمس  

 ممعدل ثامت. اخمروضوً  اخوطه شطحً 

conical refraction اكؽسار خمروصل 

réfraction conique 

 طر فوها صعا  وارة مادماه معغ ظذ شط  طاهرة ين

ملورة ذات حمـورين إػ ضايةـة مـن إصـعة تقـع ظـذ 

 شط  خمروا.

conjugate foci بمرتان مرتافؼتان 

foyers conjugés 

ىقطتان تقعان ظذ جـاىبي ظدشـة إذا وضـع جسـم ذم 

أحدنا ت كل لـه خوـال ذم موضـع النقطـة إخـرى 

 .conjugate points اتسموان أيً  

conjugate points كؼطتان مرتافؼتان 

points conjugés 

 .conjugate fociاى ر 

conjugate roots جذران مرتافؼان 

racines conjuguées 

 ظدةان ظقديان مسافقان نا جيران دعاةلة مةروضة.

connecting rod ذراع تقصقؾ 

bielle 

ق ــوب لنقــل ااركــة يــرما مــغ جــ د ةوار مــن آلــة 

 حركتها إػ حركة ترةةية.فوحول 

conservation law of energy 

 قاكقن اكحػاظ الطاقة

loi de conservation de l' énergie 

قاىون ين  ظذ ظدم إمكان خل  الطاقة أو فنايهـا ذم 

 حغ يمكن حتويلها من صكل إػ آخر.

conservation law of momentum 

 قاكقن اكحػاظ آكدفاع

loi de conservation du moment 

 ،مبدأ ين  ظذ أن متجه آىدفا  الكع دجموظـة كتـل

 .ايبقى ثامتً  ،خت ع إٓ للقوى الداخلوة فودا مونها ٓ

conservation laws ققاكع آكحػاظ 

lois de conservation 

جمموظة قـواىغ تـن  ظـذ ثبـات مقـاةير فو يايوـة ذم 

 وآىدفا ....مجلة مع ولة كالكتلة وال حنة والطاقة 

conservation of angular momentum 

 اكحػاظ آكدفاع الزاوي

conservation du moment angulaire 

ــ اوي الكــع ــدفا  ال ــن  ظــذ أن متجــه آى ــدأ ي  مب

 .اخت ع إٓ لتآثراهتا ادتباةلة يبقى ثامتً  دجموظة كتل ٓ

conservation of charge اكحػاظ الشحـة 

conservation de la charge 

 .charge conservationاى ر 
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conservation of mass and energy 

 اكحػاظ الؽتؾة والطاقة

conservation de l' énergie et de la masse 

قاىون ين  ظذ أن الطاقة الكلوة جلملة مع ولة تبقى 

جممــو  ضاقــة الكتلــة الســكوىوة والطاقــة  إنثامتــة أي 

. اااركوة والطاقة الكامنة للجملة ادع ولة يبقـى ثامًتـ

ــه  ــوم كتلت ــكوىوة جلس ــة الس ــة الكتل ــار إػ أن ضاق ي 

ــ   moc²هــي  moالســكوىوة  ــث ترم ظة شـــرإػ  cحو

 ال ود ذم اخلالد.

conservation of probability حتامل  اكحػاظ ٓا

conservation de la probabilité 

قاىون ين  ظذ أن جممو  احتدآت وجوة مجلـة مـا 

 ذم كل حآهتا ادمكنة ثامت.

conservative field حؼؾ حمافِظ 

champ conservative 

حقل يكون فوه تكامل متَّجه ااقل ظـذ ضـول مسـار 

ــا مســتقاًل  ــدد  م ــ  إٓ منقطــة الب ظــن ادســار وٓ يتعل

 وىقطة النهاية.

conservative flux تدفؼ حمافظ 

flux conservative 

Jتدف  حيق  متجهه 

0Jdivالعالقة  


 

conservative forces ققى حمافِظة 

forces conservatives 

ــوى ٓ ــ   ق ــذ الطري ــغ ظ ــغ ىقطت ــا م ــع ظمله يتوق

 ادسلوك مونهدا.

consistency condition ط آّتساقشـر  

condition de consistence 

 أن تكون ى رية ما خالوة من التناقل. مطلُب هو 

consolute كامؾ ٌج وْ َمزُ  ؛كامؾ آمتزاج  

parfaitement miscible 

لغره ذم طرو  معونـة مهـدا مصةة ممو ة لسايل يمت ج 

 كاىت ىسبته.

consonance تـاغؿ 

consonance 

 لدى السامع. احسنً  اتتايل ىلغمتغ أو أكير يعطي اىطباظً 

constant force ققة ثابتة 

force constante 

 .هةاجلو ىنحال دة وادقوة ثامتة 

constant vector مت جف ثابت 

vecteur constant 

 وادنحى. واجلهةمتجه ثامت الطويلة 

constantan كقكستاكتان 

constantan 

ــذ  ــوي ظ ــة حتت ــل %45ىحــاس و  %55خلوط  ،ىوك

 اتتصـــــع مادقاوموـــــة الكهرمايوـــــة العالوـــــة ىســـــبوً 

وماىخةـــا  معامـــل ادقاومـــة ااـــراري. تســـتعمل 

ذم إجه ة اارارية. وت كل مع النحاس أو  اأشالكً 

 الة ة أو ااديد م ةوجات كهرحرارية جودة.

constitution diagram خمطط تؽقيـل 

diagramme de phases 

  اشـتقرار إضـوارمتيول ختطوطي للعالقات القايمة مـغ

اليالثة وهي البخار والسايل والصلب مدٓلـة ةرجـة 

 .phase diagram ايسمى أيً   .اارارة

constraint ققد 

contrainte 

 حد يقلل من ةرجات حرية من ومة ما.

constraint force ققة مؼقِّدة 

force de contrainte 

 قوة حتد من ةرجات حرية جسم ما أو من ومة.
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constrainted motion حركة مؼق دة 

mouvement contraint 

ىو  مـن ااركـة تقوـد فوـه حركـة اجلسـم ظـذ مـنحن 

 معغ أو شط  حمدة.

constringence معؽقس التبديد 

constringence 

 مقلوب قدرة تبديد الوشـا التـي تسـاوي
1

12





n

nn 

ــث  ــار n2و  n1حو ــا اىكس ــوجوغ هقرينت ــولغ اد  للط

A° 4861 وA° 6353  وn ظنــــد  هقرينــــة اىكســــار

 . A° 5893 الطول ادوجي

constructive interference تداخؾ بـّاء 

interférence constructive 

تــداخل مــغ مــوجتغ أو أكيــر متةقــة ذم الطــور وفوــه 

تكون شعة ادوجـة اااصـلة مسـاوية جممـو  شـعات 

 إمواج ادتداخلة.

contact angle  التامسزاوية  

angle de contact 

ال اوية مغ ادستوي ادـداس لسـط  شـايل وادسـتوي 

 ادداس لسط  جسم صلب ظند خا التداس مونهدا.

contact lens طدسة ٓصؼة 

lentille de contact 

  مقرىوــة العــغ هبــد  تصــحو  لَصــظدشــة رقوقــة تُ 

 ظووب الرؤية.

contact potential جفد التامس 

potentiel de contact 

فرق ذم الكمون ين ي لدى تالمس ىاقلغ من مـاةتغ 

 خمتلةتغ.

contact resistance مؼاومة التامس 

résistance de contact 

 مقاومة التداس مغ ىاقلغ ظند شط  التالمس مونهدا.

contact wire سؾؽ التامس 

fil de contact 

شـــلو كـــان يســـتعمل ذم مقومـــات التوـــار لك ـــع 

 الالشلكوة.ا صارات 

contactor فاصؾ واصؾ 

contacteur 

ـــة ذات  ـــدارة الكهرمايو ـــاز لوصـــل أو فصـــل ال جه

 آشتعدال ادتكرر.

continuity equation معادلة آستؿرار 

équation de continuité 

 .equation of continuityاى ر 

continuous base قاطدة مستؿرة 

base continue 

ــات أو  ــة ادتجه ــاتجمموظ ــة( الكّت ــات ااال    متجه

{u}  ذات الدلول ادستمرα  ظالقـات   :التي حتق

)(التعامـــــد وآشـــــتن ام   uu

1وظالقة آكتدال   uud 

continuous current تقار مستؿر 

courant continu 

ممـرور ي مادمـاه وحوـد ولـو تلغـرت صـدته سـرتوار ي

 .direct current اال من يسمى أيً  

continuous spectrum صقػ مستؿر 

spectre continu 

ذم الةو ياد: ضوع إصعا  مًلع من ىطاق واشـع  -1

 ومتصل من إضوال ادوجوة.

ــة ادتصــلة  -2 ــوم الياتو ذم الرياضــوات: جمموظــة الق

 دًثر ريايض.

continuous wave مقجة مستؿرة 

onde continue 
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زمنوـة ضويلـة  ذم مـدةموجة كهرضوسوة ُتولَّد أو ُتبـث 

 .CW ولوس مصورة ىب ات قصرة. يرم  هلا ماارفغ

continuum ادت صؾ 

continuum 

البعـد ال منـي ت ـكل مـع إمعاة اليالثة للمكان  -1

 رماظي إمعاة. متصاًل 

اجلــ د مــن مســتويات ضاقــة ا لكــسون ذم الــيرة  -2

 التيي ن.إظذ من ضاقة 

contour كِػاف 

contour 

ة. .اادوة اخلارجوة جلسم أو ل كل  ودممع ظذ أِكةَّ

contraction تؼؾص 

contraction 

 تناق  ااجم أو الطول مسبب ال لغا أو التزيد.

contraction of length تؼؾُّص الطقل 

contraction de longueurs 

ادتحركـة تبـدو إجسـام اخلاصـة وف  ى رية النسبوة 

 ممـا هـي ظلوـه: صــرمالنسـبة إػ راصـد أق  ظة سـرمال

كــان  ΄Lفــٌذا كــان ضــول اجلســم ذم اجلملــة ادتحركــة 

 لراصد معطى مالعالقة:إػ اضوله مالنسبة 

2)(1
c

v
LL 

 

 ايســـمى أيً ـــ .ظة ال ـــود ذم اخلـــالدشــــر cوـــث ح

length contraction. 

contrast تبايـ 

contraste 

ــاوت ــاحات  التة ــد ادس ــغ أص ــدة ا ضــادة م ذم ص

 إضادة وأقلها.

control ؿ ،مراقبة حتؽُّ  

commande ;contrôle 

 وشولة لتوجوه ظملوة معونة أو تتايل إحداث فوها.

control panel لقحة حتؽؿ 

panneau de commande 

ــة شــر  لوحــة تتــوز  ظلوهــا مةــاتو  ومقــايوس دراقب

ن ظـن ضريقهـا العمل ذم معمـل أو حمطـة تولوـد يمكـ

 فصل أو وصل أج اد حمدةة فوه.

control rod قضقب حتؽؿ 

barre de commande 

ق ــوب مصــنو  مــن البــور أو الكــاةمووم أو  رنــا 

يستعمل للتحكم ممعدل حدوث  ،يمت  النسوىات

تةاظالت آى طار ذم مةاظل ىووي حسـب وضـعوة 

 .power control rod ايسمى أيً   الق وب فوه.

control unit وحدة التحؽؿ 

unité de contrôle 

مــن حاشــوب تــتحكم ذم ىقــل  اوحــدة ت ــكل جــ دً 

 ادعطوات إػ اااشوب أو خروجها منه.

convection َِحْؾ 

convection 

ذم شـايل أو  ـاز حيـدث فوهـا ضريقة ٓىت ار ااـرارة 

فـإج اد إصـد حـرارة تلغـدو أقـل  ،اىتقال ذم ادـاةة

 كيافة فتصعد ىحـو إظـذ وحتـل حملهـا أجـ اد أمـرة.

 .natural convection ايسمى أيً  

convection currents تقارات احَلْؿؾ 

courants de convection 

توارات صاظدة ىتوجة اختال  كيافة السايل  أو اللغـاز( 

 ةة.مسبب تةاوت ةرجة اارارة ذم أج ايه ادختل

conventional currentجفة التقار آصطالحقة 

sens conventionnel du courant 

اجلهة ادةسضة اركة ال حنات ادوجبة ذم ةارة كهرمايوـة 

 وهي ظكس جهة حركة ا لكسوىات اارة فوها.
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convergence تؼارب 

convergence 

تالقــي ظــدة متجهــات ذم ىقطــة واحــدة أو ظــدة  -1

 ح م جسودات. أصعة ضويوة أو

 ٓهنايوة. رياضوة وجوة هناية لسلسلة -2

convergent lens طدسة مؼربة 

lentille convergente 

ع إصعة ال ـويوة الـوارةة ظلوهـا موازيـة  ظدشة دمم 

دحورهــا ذم ىقطــة واحــدة تقــع ظــذ حمورهــا تســمى 

 .إصلوة ادحرق إصع للعدشة أو مًرهتا

convergent rays ةأشعة متؼارب  

rayons convergents 

 أصعة تتالقى ذم ىقطة واحدة.

conversion with pair creation 

قن زوج ل مع تؽُّ  حتقُّ

conversion avec création de paire 

ل الةوتــون إػ زوج إلكــسون ومــوزترون ىتوجــة  حتــو 

 من ىوى ثقولة. امروره قريبً 

converter reactor مػاطؾ حمِّقل 

réacteur convertisseur 

مةاظــل ىــووي يتحــول فوــه الوقــوة النــووي إػ مــاةة 

 دةاظل آخر. ااى طارية يمكن اشتعداهلا وقوةً 

convertible lens طدسة متحقلة 

lentille convertible 

بان ظذ كامرا أو آلة تصوير يمكن صـرمجلتان م يتان تركَّ

اشتعدال إحدانا ةون إخرى مما يتـو  مروىـة أكيـر ذم 

ر القريب والبعود.ا  شتعدال آلة التصوير كين تصو 

convex ب  حمد 

convexe 

 قوس من منحن ين ر إلوها من منطقة مماشاهتا.

convex lens طدسة حمدبة 

lentille convexe 

ــ ــه ذم اااف ــة  ةظدشــة ثخنهــا ذم ادركــ  أكــز من  حمدم

ب(.  الوجهغ أو حمدمة مستوية أو هالل مقر 

convexo- concave lens ب  هالل مؼرِّ

ménisque convergent 

ب وأخـر مقعـر وىصـع  ظدشة أحـد وجهوهـا حمـدَّ

 قطر ادحدب أصلغر.

convolution of two functions تالّف دالتع 

convolution de deux fonctions 

التـي حتقـ   Fميىـه الدالـة  gو  fيعرَّ  تالّ  الدالتغ 

العالقة:       
x

dttxgtfxF
0

. 

coolant دة  مادة مربِّ

caloporteur, réfrigérant 

 ظاةًة. اآخر وتكون مايعً إػ ماةة حتمل اارارة من جاىب 

cooling تربيد 

refroidissement 

ــة خةــل ةرجــة  -1 ــن مــاةة ملغو اىتــ ا  ااــرارة م

 حرارهتا ةون تلغور حالتها الةو يايوة.

حةــم مــاةة ذات ى ـــاا إصــعاظي ظــاٍل حتـــى  -2

ا صــعاظي ممــرور الــ من إػ  يــنخةل ى ــاضها

 .ارها ا صعاظي ضعوةً ضـرااد اليي يلغدو فوه 

coordinate bond رابطة تساكدية 

valence de coordination 

 .coordinate valenceاى ر 

coordinate system مجؾة إحداثقة 

système de coordonnées 

 xمالنسبة إلوها موقع ىقطة ذم الةراغ  يتعغَّ مجلة حماور 

 .zو yو
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coordinate valence رابطة تساكدية 

valence de coordination 

ارتباا كوموايي مغ ذرتغ تقـدم فوـه إحـدى الـيرتغ 

 ازوج ا لكسوىــــــات اد ــــــسك. تســــــمى أيً ــــــ

coordinate bond. 

coordinates إحداثقات 

coordonnées 

أظداة حتدة موقع ىقطة ذم الةراغ ميمعاةها مالنسـبة إػ 

(ذم ا حـداثوات x, y, zرجعوـة. أنهـا هـي  مجلـة م

( ذم ا حـداثوات الكرويـة أو r, θ, φالديكارتوة أو  

 r, θ, z.ذم ا حداثوات إشطواىوة ) 

coordination lattice شبقؽة تـسقؼقة 

réseau coordonné 

صــبوكة ملوريــة يتــوز  حــول كــل أيــون مركــ ي أو ذرة 

مـنةس الرامطـة مرك ية فوها جمموظة ج يئات ترتبا هبـا 

 ذم مجوع آدماهات مما جيعل هوية اجل يئات مبهمة.

coplanar forces ققى مستقية 

forces coplanaires 

 واحد. قوى تقع مجوعها ذم مستوٍ 

copper كحاس 

cuivre 

وكتلتــه  29وظــدةه الــيري  Cuكوموــايي رمــ ه  صـــرظن

ــبوة  ــة النس ــبوة 93,546اليري ــه النس ــة  8,9، كيافت وىقط

شل يوس. وهو فل  أمحـر مسـمّر، قلوـل  1083اىصهاره

القساوة وقامل للتصةو  والسحب، وهـو أف ـل ىاقـل 

ــتعمل ذم صــنع  ــد الة ــة. يس ــاد مع ــرارة والكهرم للح

إشالك الكهرمايوة وإىاموب وادراجل. واشمه م ت  

 (.Chypre, Cyprusمن اشم ج يرة قزص  

core  قؾبكقاة؛  

noyau; Coeur 

ســوة التــي تســتعمل لسكوــ  خطــوا ادــاةة ادلغنطو -1

 كالتي ذم ادحوٓت.سـي ااقل ادلغنطو

اجلــ د ادركــ ي مــن مةاظــل ىــووي حوــث دمــري  -2

 تةاظالت آى طار ادتسلسل.

Coriolis acceleration تسارع كقريقلقس 

accélération de Coriolis 

 تسار  ىاتج ظن قوة كوريولوس.

Coriolis force ققة كقريقلقس 

force de Coriolis 

جســم يتحــرك مالنســبة إػ مجلــة  ذمقــوة ونوــة تــًثر 

ظة اجلســم شـــرظــذ  اتــدور ويكــون حاملهــا ظموةًيــ

ــول  ــدور ح ــت إر  ت ــا كاى ــدوران. ود ــور ال وحم

محرية ظذ شطحها ينحر   امتحركً  ىةسها فٌن جسدًا 

ــار ذم  ــدايل وإػ الوس ــرة ال  ــغ ذم ىصــع الك إػ الوم

 ىصةها اجلنويب.

cornea قركقة 

cornée 

القســـم إمـــامي ال ـــةا  الـــيي يلغطـــي الق حوـــة 

 والبًمً ذم ظغ ا ىسان والةقاريات.

Cornu spiral حؾزون كقركق 

spirale de Cornu 

ــة ماد ف ــة ادعرَّ ــو رشــم الدال ــيكورتغ ذم ه ــاةلتغ اد ع

ضــول القــوس مــدًدا مــن مركــ  sال ــكل وحوــث

أن اىحناده ذم ىقطة منه يتناشـب من ممو اته اال ون و

مع ضول القوس من ادبدأ إػ هيه النقطة. له أنوة ذم 

،  الطـرق والسـكو ااديديـةذتصموم ادنعطةات ظـ

 .تعل  مدراشة حواةث اىعراج ال ـودتله تطبوقات و

 .clothoid ايسمى أيً  
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corona إكؾقؾ؛ هالة  

couronne 

رى واضحة أثناد كسو  تُ  ،اللغال  اللغازي لل مس

 ال مس الكع فقا.

corona discharge تػريغ إكؾقظ 

décharge en couronne 

مـن ىاقـل ظنـدما  احاةثة تةري  كهرمـايي حتـدث قريًبـ

. امعونًـ احرًجـ ايتجاوز تدرج الةلطوـة ذم جـواره حـدً 

ين ــي هــيا التةريــ  ىتوجــة تــيي ن اهلــواد مةعــل الةلطوــة 

أرجــواين ذم  -ضــود أزرقالعالوــة وي هــر مصــورة 

 جوار الناقل.

corpuscle ُجَسقؿ 

corpuscule 

 أو الةوتون.... ا لكسونجسم ةقو  كاليرة أو 

corpuscular theory of light 

 الـظرية اجُلَسقؿقة لؾضقء

théorie corpusculaire de la lumière 

ــوتن تــرى أن ال ــود ينت ــة تعــوة إػ ىو مصــورة   ـــرى ري

ـــت تة ـــة كاى ــرجســـودات ماةي ذم ضـــويها حـــواةث  ســ

يمكـن  ٓ أىـهٓ  آىكسار وآىعكاس والتبديد و رها. إ

ٓ آىعـراج ذم وقـد  ،ضويها تةسـر حـواةث التـداخل و

تطويرها ذم الن رية الكموموة التي تـرى أن ال ـود  جرى

 .اموجوً  اأو شلوكً  اجسوموً  ايسلو شلوكً 

correction of defects of vision 

 يةصـرتصحقح العققب الب

correction des défauts de la vision 

اشـتعدال ظدشـات خاصـة جلعـل إخولـة التـي ت ــكلها 

ومن هيه العوـوب ظوـب  -ظدشة العغ تقع ظذ ال بكوة

 .hyperopia صـرومّد الب myopia صـرالب صـرق

correlation ترابط 

correlation 

 تبعوة مغ مقاةير متلغرة.

correlation coefficient ُمعامؾ الرتابط 

coefficient de correlation 

 ،ثامت يعز ظـن مـدى الـساما مـغ متلغـرين وأنوتـه

ويسـاوي  اوهو يساوي الواحـد إذا كـان الـساما تاًمـ

 .االصةر إذا كان تلغرنا ظ وايوً 

correspondence principle مبدأ التؼابؾ 

principe de correspondence 

إػ  تـًةي وميوكاىوـو الكمـادن  ظـذ أن مبـاةئ ي

ىتايج الةو يـاد التقلوديـة ذاهتـا ظنـدما تكـون إظـداة 

وهـو مبـدأ جيـب أن خت ـع لـه كـل  ،الكموموة كبـرة

ى رية جديدة تبدو ٕول وهلـة متناق ـة مـع حقـاي  

 راشخة ذم الةو ياد التقلودية.

corresponding states حآت متؼابؾة 

états correspondants 

حالة خت ع فوها ماةتان أو أكير ل لغا خمّةل وةرجـة 

فـٌذا  ،حرارة منخة ة وتكون حجومها خمةَّ ة كـيلو

 تساوى مقداران من هيه ادقاةير اليالثة ذم  ازين مـياًل 

 فوهدا. اكان ادقدار اليالث العايد هلدا متساويً 

corrosion تلّكؾ 

corrosion 

 كوموـاييمةعـل  اتـدرجيوً ظملوة يتخرب فوهـا ءد مـا 

 كااديد حغ يصدأ.
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cosh function دالة التجقب الؼطعل 

cosinus hyperbolique 

 .hyperbolic cosineاى ر 

cosine جتقب ؛جقب الّتامم  

cosinus 

ل اوية ما هو ةاّلة ميلياتوة قومتها العدةيـة تسـاوي ىسـبة 

ضول ال ـلع ادجـاورة هلـيه ال اويـة إػ ضـول الـوتر ذم 

ميلث قايم. وهي ةالة زوجوة يمكن أن تكون موجبة أو 

  دمب مالعرموة(. cosمالرم   اشالبة. ويرم  هل

cosmic rays أشعة كقكقة 

rayons cosmiques 

ــات  ــن مروتوى ــة تتكــون م ــة الطاق ذم إصــعاظات ظالو

ومـــــن معـــــل اجلســـــودات ألةـــــا  ادقـــــام إول

صـعة  امـا إوا لكسوىات ومن ىوى ذرية أخرى و

 إػ إر  قاةمة من الة اد اخلارجي. تصل

cosmology طؾؿ الؽقن 

cosmologie 

 ظلم يبحث ذم ى ود الكون وتطوره ومنوته العامة.

Cosmos satellites السقاتؾ كقزمقس 

les satellites Cosmos 

 اشلسلة من السواتل أضلقهـا آحتـاة السـوفووتي مـددً 

  جراد دمارب جووفو يايوة. 1962من ظام 

cosmotron كقزمقترون 

cosmotron 

 .3GeV تصل إػضاقة يكسبها   مروتوىات سـرم

coulomb كقلقن 

coulomb 

ـــة الو ـــة ذم مجل ـــحنة الكهرمايو ـــدة ال  ـــدات اواح ح

 .Cويرم  هلا مالرم   ،الدولوة

Coulomb barrier حاجز كقلقين 

barrière coulombienne 

فهـو حاج  كمون ين ي ظن تدافع ال ـحنات ادتداثلـة 

يمنع اجلسـودات ادوجبـة ال ـحنة مـن آقـساب  مياًل 

 .امعونً  امن النواة إٓ إذا دماوزت ضاقتها ااركوة حدً 

coulomb field حؼؾ كقلقين 

champ coulombien 

 ااقل الكهرمايي الناصئ ظن جسوم م حون شاكن.

Coulomb law قاكقن كقلقن 

loi de Coulomb 

قــاىون يــن  ظــذ أن قــوة التــدافع أو التجــاذب مــغ 

مع جـداد  اتتناشب ضرةً  q2و  q1صحنتغ كهرمايوتغ 

ويعـز ظنـه  rمع مرمع البعد موـنهدا  اال حنتغ وظكًس 

 مالعالقة: ارياضوً 
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 rمـــالكولون و  q2و  q1مـــالنووتن و  Fحوـــث تقـــاس 

 شداحوة الة اد اار وقومتها العدةية: 0εمادس و 

= 8,85  10-12 F.m-1 0ε 

Coulomb repulsion تدافع كقلقين 

répulsion coulombienne 

 تدافع مغ صحنات كهرمايوة متداثلة خي ع لقاىون كولون.

counter اد  طد 

compteur 

ـــات  جهـــاز يســـتعمل لك ـــع اجلســـودات أو فوتوى

 إصعة الكهرضوسوة وظّدها.

counter electromotive force 

 ققة حمركة كفربائقة طؽسقة

force contre- éléctromotrice 

 .back electromotive forceاى ر 
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counting rate ل العد  معد 

taux de comptage 

 اة.دّ ادعدل الوشطي ادوث حاةثة يقوم متسجوله ظ

couple مزدِوجة 

couple 

ومتعاكســتان. ظنــدما قوتــان متســاويتان ومتوازيتــان 

تــًثران ذم جســم تســببان ةوراىــه. إن ظــ م اد ةوجــة 

يساوي جداد صدة إحدى القـوتغ ذم ذرا  اد ةوجـة 

 اليي هو ضول العموة اد سك ظذ حامع القوتغ.

coupled circuits دارات متؼاركة 

circuits accouplés 

ــان  ــر( مقسىت ــان  أو أكي ــإخرىةارت ــا الواحــدة م  مم

اىتقال الطاقة مطريقـة كهرمايوـة أو ملغنطوسـوة يسم  م

 من إحدانا إػ إخرى.

coupled pendulums كقاسان مؼرتكان 

pendules couples 

ىواشان مسـوطان مـتداثالن تـرتبا كرتانـا فـودا موـنهدا 

منامل فتنتقل الطاقة ااركوة مواشطته ماشـتمرار مـن 

 أحدنا إػ أخر.

coupling تؼارن ؛اقرتان  

couplage 

ظملوة رما تسم  ماىتقال الطاقة الكهرمايوة من ةارة إػ 

أخرى أو مـن جـ د إػ آخـر ذم ةارة ظـن ضريـ  وصـل 

 أو ممقاومة. اأو حتري وً  اإوػ مإخرى شعويً 

coupling constant ثابتة التؼارن 

constante de couplage 

تعز ظن جـوةة  ،ثامتة قومتها مغ الصةر والواحد -1

 ان ةارة كهرمايوة مدارة أخرى.اقس

 ثامتة متيل صدة التآثر مغ جسوم وحقل. -2

covalence ربط تسامهل 

covalence 

مـن م ـاركة أزواج  تن ـيرامطة كوموايوة مغ اليرات 

 .covalency اإلكسوىات تسمى أيً  

covalency ربط تسامهل 

covalence 

 .covalenceاى ر 

covalent bond رابطة تسامهقة 

liaison covalente 

رامطة كوموايوة م وج من ا لكسوىات تسهم كل ذرة 

 .electron pair bond امواحد منهدا. تسمى أيً  

 

covalent crystal بؾقرة تسامهقة 

cristal covalent 

 اتسـمى أيً ـ ملورة تتداشو ذراهتا مـرواما تسـانوة.

valence crystal. 

cover glass زجاجة ساترة 

lamelle 

 ازجاجة رقوقة تلغطى هبا ادقاضع النباتوة و رها متهودً 

 ادجهر.ملةحصها 

cover slide حية واققةشـر  

lamelle protectrice 

ـــا  ـــامي للخالي ـــة تلغطـــي الوجـــه إم صـــةوحة واقو

 ال مسوة.
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covolume حجؿ مؽافئ 

covolume 

حد تصحوحي ي ا  ذم معاةلة فاىـدرفالس إػ حجـم 

 اجل يئات ذم مول من اللغاز.حجم  وهو يميل ،اللغاز

creation operator ممثر اإلحداث 

opérateur de création 

ــا  ــة م ــة كمومو ــد ظــدة اجلســودات ذم حال ــًثر ي ي م

 ممقدار واحد.

creep زحػ 

fluage 

 ت وه تدرجيي ذم ماةة خاضعة جلهد صد مستمر.

critical angle زاوية حرجة 

angle critique 

يصنعها صعا  ضويي مع النـاطم ظـذ  βأصلغر زاوية 

مـن  ةُ رِ السط  الةاصل مغ وشطغ صةافغ ظنـدما َيـ

وحيـدث ظنـدها آىعكـاس  ســًراأصدنا إػ أقلهدا ك

وهـــــــــــي تعطـــــــــــى مالعالقـــــــــــة:  ،الكـــــــــــع
90sinsin 21 nn  حوــــــث n1  وn2  قرينتــــــا

 اىكسار الوشطغ.

critical damping ختامد حرج 

amortissement critique 

ختامد تعوة فوه اجلملـة ادتخامـدة إػ وضـع السـكون 

 وقت ممكن. صـرذم أق

critical experiment جتربة حرجة 

expérience critique 

ري فوهـا دمموـع مـاةة قاملـة لالى ـطار حتـى جيـدمرمة 

 تلغدو الكموة مناشبة ادوث تةاظل ىووي متسلسل.

critical frequency رجتقاتر ح  

fréquence critique 

حد أظذ لتواتر إمواج الكهرضوسـوة تـنعكس ةوىـه 

إمواج ظـذ ضبقـة إيوىوشـةر ذم اللغـال  اجلـوي 

 ظند وروةها ظموةية ظلوه.

critical mass كتؾة حرجة 

masse critique 

الكتلة الدىوا من ادـاةة آى ـطارية التـي يسـتمر فوهـا 

 تةاظل ىووي متسلسل.

critical point كؼطة حرجة 

point critique 

ظند ةرجة  حرجة ىقطة ظذ خمطا الطور تكون فوها اداةة

وتكون ظندها كيافة السايل معونة حرارة وضلغا وحجم 

 .critical state اواللغاز واحدة. تسمى أيً  

critical potential كؿقن حرج 

potentiel critique 

ضاقـة ذم  مسـتوىالكمون الالزم لرفع إلكـسون مـن 

 .أظذ وىتمساليرة أو اجل يد إػ 

critical reactor مػاطؾ حرج 

réacteur critique 

مةاظل ىووي يكون فوه ظامل تكـاثر النسوىـات أقـل 

مــن الواحــد مقلوــل أو يســاوي الواحــد ويعمــل ظنــد 

قـدرة ضــئولة. يســتعمل مةاظـل كهــيا ٓختبــار قلــب 

 التصموم. ذم مرحلة مةاظل

critical size  قدٌّ حِرٌج 

dimensions critiques 

جمموظة أمعـاة صـلغرى لقلـب مةاظـل وللعـاكس فوـه 

 .ادمعله حرًج 

critical state حالة حرجة 

élat critique 

 .critical pointاى ر 

critical temperature درجة حرارة حرجة 

température critique 
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ةرجة اارارة التي إذا مللغها  از تعير تسووله أي  -1

 حتويله إػ شايل مال لغا فقا.

ةرجة اارارة التي يتلغر فوهـا ضـور ادـاةة تسـمى  -2

 .transition temperature اأيً  

critical velocity طة حرجةسـر  

vitesse critique 

ــد  ــي يتحــول شـــرحســب رينول ــايع الت ــان اد ظة جري

امي والتي ٓيعـوة وَّ ظندها اجلريان من صةوحي إػ ةَ 

ظة وإىــدا ســـرمــع ال اضــرةً  امتناشــبً  ظنــدها آحتكــاك

 ظة مرفوظة إػ قوة أكز من الواحد.سـرمع ال امتناشبً 

critical volume حجؿ حرج 

volume critique 

ااجــم الــيي ي ــلغله مــول واحــد مــن  ــاز وهــو ذم 

مخار( أي ذم ال لغا ااـرج  -النقطة اارجة  شايل

 وةرجة اارارة اارجة.

criticality َحَرِجقة 

criticalité 

 فوه مةاظل ىووي ةظمَ  حيق ا اليي  ـرال ر  أو ال

 ىةسه منةسه.

cross coupling تؼارن صػقظ 

couplage parasite 

إػ ب للقدرة  ر متعمد جيري مـن قنـاة اتصـال سـرت

 أخرى ظز وشا إرشال.

cross product جداء خارجل ؛ُجداء مت جفل  

produit vectoriel 

ظـذ  اظموةًيـ اثاليً  احقوقوغ يعطي متجهً جداد متجهغ 

ة وضويلته تساوي صـركل منهدا وي كل معهدا ثالثوة مبا

ــاين ذم  ــة ادتجــه الي ــة ادتجــه إول ذم ضويل جــداد ضويل

 .vector product اسمى أيً  ي .جوب ال اوية مونهدا

cross section قائؿمؼطع  ؛مؼطع فع ال  

section efficace 

أمعاة ادساحة يعز ظن احـتدال حـدوث مقدار له  -1

تةاظــل معــغ مــغ جســودات أو إصــعاظات وارةة 

 barn وهـو يقـاس مواحـدة البـارن ،وماةة هد 

ـــاوي  ـــي تس ـــcm2 24-10الت ـــمى أيً   ا. ويس

microscopic cross section. 

صكل حيصل ظلوه مقطع اجلسـم مسـط  ظمـوةي  -2

 ظذ ضوله.

cross wires  ؿةا ادحؽِّ ط  َخ  

reticule en croix 

ان متصـالبان يوضـعان ذم ظونوـة ادجهـر أو  ـره خطَّ 

توجوـه اجلهـاز  ظـذية للمساظدة صـرمن إجه ة الب

 ىحو ىقطة حمدةة.

crossed lens طدسة متصالبة 

lentille croisée 

ظدشة تعطي أصلغر زي  كروي لألصـعة الـوارةة ظلوهـا 

 .وجهوها اىحناد ىتوجة تصموم مناشب لنصةي قطري

cross-over point كؼطة التؼاصع 

point de croisement 

ىقطة يتقاضع ظندها ىـاقالن يةصـل موـنهدا ظـازل دنـع 

 التالمس مونهدا.

crowbar خُمْؾ ؛رافعة  

levier; pied-de-biche 

ق ــوب معــدين ضويــل ذو هنايــة إشــةونوة ال ــكل  -1

 لرفع إمحال اليقولة. ستعمل ظتلةً منحنوة يُ 

م ـكل  وضرفها خمـرومق وب معدين هنايته حمنوة  -2

 تستعمل لن   ادسامر. Mاار  

cryogenic device ي  جفاز َقرِّ

appareil croygénique 
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  أقـل مـن اجهاز يولد ةرجات حرارة منخة ـة جـدً 

-150˚C) .وحيافم ظلوها 

cryogenics يات  الؼرِّ

cryogénie 

ااــرارة ظلــم يبحــث ذم شــلوك ادــواة ظنــد ةرجــات 

 القريبة من الصةر ادطل  وتقنوات ااصول ظلوها.

cryostat  ةيؼرِّ احلرارة المثبت  

cryostat 

ــرارة  ــة ح ــواة مدرج ــم اد ــله حة ــن مة  ــاد يمك وظ

 ثامتة.و اجدً منخة ة 

crystal بؾقرة 

cristal 

جسم ذم ااالة الصـلبة يتموـ  مستوـب متكـرر منـت م 

ج يئـات( ذم صـبوكة  ،ذرات ،دكوىاته  أيوىـات امتامً 

 ثالثوة إمعاة.

crystal angles زوايا البؾقرة 

angles du cristal 

 ال وايا اليامتة مغ شطوح صكل ملوري معغ وممو  له.

crystal anisotropy ٓتـاحل بؾقري 

anisotropie du cristal 

ــ ــها خمتلة ــل خواص ــورات دمع ــل البل ــةة ذم مع  ةص

 ماختال  ادنحى.

crystal axis حماور البؾقرة 

axes du cristal 

ادحـــاور اليالثـــة التـــي حتـــدةها ادتجهـــات إولوـــة 

ــرو  متــوازي  ل ح ــك  ــي ت  ــة وه ــبوكة البلوري لل 

 أضال  متجاورة.

 

crystal defect يبؾقر طقب  

défaut de cristal 

 .lattice defectاى ر 

crystal detector مؽشاف بؾقري 

détecteur à cristal 

مك ا  مدايي اشتعمل لتقويم إصارة تـرةة راةيـوي 

لة مٌصـارة صـوتوة هبـد  ااصـول ظـذ ا صـارة  حممَّ

يســتةود مــن خــواص معــل البلــورات  .الســمعوة

 ظندما يالمسها معدن. PbSالتقويموة كاللغالغ 

crystal grating شبؽة اكعراج بؾقرية 

réseau de diffraction cristallin 

ل لدراشــة اىعــراج إصــعة الســونوة أو تســتعم ملــورة

النسوىات البطوئة يستةاة فوها مـن ادسـتويات اليريـة 

 ذم البلورة.

crystal growth كؿق البؾقرة 

croissance des cristaux 

نظملوــة التبلــور إشاشــوة معــد مرحلــة  النــوى  تكــو 

 إضــافوةوهــي حتــدث ىتوجــة دممــع ذرات أو أيوىــات 

 بلورة.وف  الستوب ادمو  لل

crystal habit هقئة بؾقرية 

forme cristalline 

 اد هر اخلارجي للبلورة.
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crystal lattice شبقؽة بؾقرية 

réseau cristallin 

ــات ذم  ــات أو إيوى ــيرات أو اجل يئ ــن م لل ــب اد الستو

البلورة إحاةية وفوه ترتبا كل ظقدة ذم ال بوكة متجمـع 

 والستوب وآدماه.ذرات حمدة متطام  ذم السكوب 

crystal oscillator هزاز بؾقري 

oscillateur cristallin 

مهتــ  كهرموكــاىوكي تســتعمل فوــه اهتــ ازات ملــورة 

الـرما مـغ آهتـ ازات ادوكاىوكوـة  وجيـري ،كوارت 

ادةعـول الكهرضـلغطي  مة ـلوالدارات الكهرمايوـة 

 لبلورة الكوارت .

crystal parameters وسطاء البؾقرة 

paramètres du cristal 

 أمعاة حرو  اخللوة إولوة وزوايا وجوهها.

crystal structure بـقة البؾقرة 

structure cristalline 

 اىت ام اليرات وإيوىات ذم جسم البلورة.

crystal symmetry تـاضر البؾقرة 

symétrie cristalline 

أو  ي تمل تناطر البلورة ظذ التناطر مالنسبة إػ ىقطـة

 .حمور أو مستوٍ 

crystalline electric field 

 احلؼؾ الؽفربائل البؾقري

champ électrique cristallin 

ــور  ــايي ةاخــع ذم اجلســم الصــلب ادتبل ــل كهرم حق

ــي  ــه والت ــة فو ــة ادتوزظ ــحنات الكهرمايو ــًه ال  من 

 حتملها إيوىات.

crystalline lens اجلسؿ البؾقري 

lentille crystalline 

تـــتحكم ذم صـــكلها  ،ظدشـــة العـــغ ال ـــةافة ادرىـــة

 ظ الت ةايرية لتحقو  ادطامقة.

crystallisation تبؾقر 

cristallisation 

ــ ــوز  فو ــوري تت ــاةة إػ صــكل مل ل اد ــيرات  هحتــو  ال

مـن حملـول  ا. حيدث ذلو مـددً امتكررً  اهندشوً  اتوزظً 

ـــع مخـــار. تســـمى أيً ـــ ـــد أو تكيو  ام ـــبع أو تزي

crystallization. 

crystallites  ُراتؾِ قْ ؾَ ب  

cristallites 

ــدًا  ــا جس ــورات صــلغرة ي ــكل دممعه ــدة  اصــلبً  مل متع

 وتكون ادماهاهتا ظ وايوة تةصل مونها حدوة. ،البلورات

crystallization تبؾقر 

cristallisation 

 .crystallisationاى ر 

crystallography طؾؿ البؾقرات 

cristallographie 

هيتم مصةات البلورات وحتديد منوتها فر  من العلوم 

 وت كلها.

cubic crystal بؾقرة مؽعبقة 

cristal cubique 

ملــورة ذات صــبوكة تكــون متجهــات خلوــة الواحــدة 

 فوها متعامدة ومتساوية الطول.

cubic lattice شبقؽة مؽعبة 

réseau cubique 

 هوكل البنوة البلورية ادكعبوة.

cubical expansion متدد حجؿل 

dilatation cubique 

ازةياة حجم اجلسم مارتةـا  ةرجـة حرارتـه ويكـون ذم 
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 V = β V0 ∆T∆اداةة الصلبة والسايلة وف  العالقة: 

 شـل يوس صةر حجم اجلسم ذم الدرجةV0حوث متيل 

ــرارة  V∆و  ــة اا ــا  ةرج ــبب ارتة ــم مس ــاة ااج ازةي

فهو معامـل التمـدة ااجمـي للـداةة  βأما . T∆ممقدار 

مئـة  منحـووهو ذم السوايل أكز منه ذم إجسام الصلبة 

 .volume expansion امرة. يسمى أيً  

cumulative dose  راكؿقةتجرطة  

dose cumulative 

 اجلرظة ا مجالوة النامجة ظن تكرر التعر  لإلصعا .

curie كقري 

curie 

عاةل ت يوه القديمة واحدة قواس الن اا ا صعاظي

3,7  1010  ًذم الياىوة. وقد شـموت الواحـدة  اتةكك

ــدً  ــم ختلو ــيا آش ــوري اهب ــاري ك ــم م -1867) ٓش

 .Ciويرم  له مالرم   (1934

Curie point كؼطة كقري 

point de Curie 

 .Curie temperatureاى ر 

Curie temperature درجة حرارة كقري 

température de Curie 

ااـرارة التـي تنتقـل فوهـا مـاةة ملغنطوسـوة مـن ةرجة 

ذم صــةاته ادلغنطوســوة إذ  اضــور إػ آخــر خمتلــع متاًمــ

تةقد ادواة ذات ادلغنطوسوة ااديدية ملغنطتها الدايمة 

 .أو أىوة ظندما تتجاوز ةرجة حرارهتا هـيه الدرجـة

 .Curie point اتسمى أيً  

Curie's law قاكقن كقري 

loi de Curie 

ن  ظذ أىه ذم اداةة ذات ادلغنطوسوة ادسـايرة قاىون ي

Hمعطاة مالعالقـة:  Mتكون صدة ادلغنطة 
T

C
M  

ــل   ةرجــة Tو ســـي صــدة ااقــل ادلغنطو Hحوــث متي

ــ Cااــرارة ادطلقــة و  ــداةة  ةثامت ــ  لل كــوري وهــو ممو

 ومستقل ظن ةرجة اارارة.

Curie-Weiss law فايس -قاكقن كقري  

loi de Weiss-Curie 

دــاةة  Xmقــاىون يــن  ظــذ أن الطواظوــة ادلغنطوســوة 

 Tذات ملغنطوسوة حديدية ظند ةرجـة حـرارة مطلقـة 

ــة:  Tcتتجــاوز ةرجــة حــرارة كــوري  تعطــى مالعالق

c
m

TT

C
X


  حوـــثC كـــوري. ويصـــل   ةثامتـــ

القاىون ذاته للتطبو  ظذ الطواظوة الكهرمايوة للمواة 

 الكهرحديدية.

curium كقريقم 

curium 

اشــمه م ــت  مــن اشــم  Cmكوموــايي رمــ ه  صـــرظن

ما معد  صـر، من العنا96مدام كوري، وظدةه اليري 

، جسـم 247الووراىووم اد عة، كتلته اليريـة النسـبوة 

ــه  1340وىقطــة اىصــهاره  3,5 النســبوة صــلب كيافت

ــه  ــ 247، الن ــر اى ــرً  19شــل يوس، ل  اأكيرهــا ثباًت

 244(. ويسـتعمل الن ـر ا ظمره النصةي ضويل جدً 

 لألصعة ألةا. اُمصدرً 

curl  ُاروّ د  

rotationnel 

Fةوار متجه 


هو اجلداد ادتَّجهي للمـًثر  

Fذم  


 

FFcurl أي:


)(  :حوث 

k
z

j
y

i
x


















 

 .rot ايسمى أيً  

current تقار 

courant 

معدل تدف  كموة حمةوطة ظز شط  ما خالل وحـدة 

 ال من.
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current balance مقزان التقار 

balance de courant 

جهاز يستعمل لقوـاس صـدة التوـار الكهرمـايي مدقـة. 

ــغ  ــوة التجــاذب م ــاس ق ــه ظــذ قو ــدأ ظمل يعتمــد مب

 ي فوهدا توار كهرمايي.سـرمتوازيغ يشلكغ 

current density كثافة التقار 

densité du courant 

ــار ذم واحــدة ادســاحة للمقطــع العرضــاين  صــدة التو

 للوشا الناقل للتوار، وهو مقدار متجهي.

current gain كسب التقار 

gain du courant 

ــع ــار ادجم  ــغ تو ــبة م ــار  IC النس ــتور وتو ذم الساى ش

 200و  20مـغ  يقـعوهـو  βويرمـ  لـه مــ  IBقاظدة ال

ذم  10000دع ـــم الساى شـــتورات وقـــد يصـــل إػ 

 معل الساى شتورات اخلاصة.

current phase صقر التقار 

phase du courant 

ً تتلغر صدة التوار أىوة ذم ةارة توـار متنـاوب  ٓ  اتلغـر 

ظلوها. أمـا ذم ةارة  سّلامع اجلهد ادتناوب ادُ  امتوافقً 

فة فوكـون ضـور اجلهـد مالنسـبة صــرحتوي حتري ـوة 

 .˚90 مـ اللتوار متقدمً 

curvature س ؛اكحـاء تؼقُّ  

courbure 

تقــوس مــنحٍن ذم ىقطــة حمــدةة منــه يســاوي مقلــوب 

ىصع قطـر آىحنـاد ذم تلـو النقطـة الـيي يسـاوي 

 معد هيه النقطة ظن مرك  آىحناد فوها.

curve مـحـل 

courbe 

حتتــوي ظــذ أي جــ د  جمموظــة ىقــاا متجــاورة ٓ

 مستقوم فوها.

curved space-time الزمؽان ادـحـل 

espace-temp courbe 

توجـد خطـوا  ة حوـث ٓامعف اد ريدان الرماظي إ

ــوم لكــون  ــو تعم ــا. وه ــات فق ــل منحنو مســتقومة م

 منكوفسكي ذم ى رية النسبوة العامة.

curvilinear coordinates إحداثقات مـحـقة 

coordonnées curvilinéaires 

جمموظة أظداة حتـدة موقـع ىقطـة مـا ماظتبارهـا ىقطـة 

فموقع ىقطة ظذ  ،حنوةنتقاضع منحنوات أو شطوح م

 ي ضوهلا وظرضها.تحدة مخطَّ يشط  إر  

cut- off current تقار الؼطع 

courant de coupure 

دة اليي جيعـل ذم الساى شتور ااد إةىى لتوار القاظ

 .الساى شتور ىاقاًل 

cut-off frequency تردد الؼطع 

fréquence de coupure 

السةة اليي جيعـل كسـب م ـخم أوتـوهغ مرصـ  

يصل إػ 
2

1
 من قومته الع مى. 

cut-off voltage تقتر الؼطع 

voltage de coupure 

السـالب ذم صـدام القومة الدىوا لةلطوة اىحواز ال بكة 

ثالثــي ادســاري التــي دمعــل توــار ادصــعد ذم الصــدام 

 الصةر. امساويً 

cut-off wavelength صقل مقجة الؼطع 

longueur d' onde de coupure 

ضــول ادوجــة الــيي جيعــل كســب م ــخم أوتــوهغ 

مرص  يصل إػ 
2

1
 من قومته الع مى.

cycle دورة 

cycle 

Lat: cyclus = ةايرة 
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شلســلة كاملــة مــن التلغــرات أو العملوــات ادتكــررة 

 تتعر  هلا من ومة ما ثم تعوة إػ حالتها آمتدايوة.

cycloid سؽؾقئقد 

cycloïde 

ادنحني اليي ترشمه ىقطة مـن حمـوا ةايـرة تتـدحرج 

 ظذ خا مستقوم ةون اى ٓق.

 

cyclotron سؽؾقترون 

cyclotron 

حقل كهرمايي متنـاوب  ذم  جسودات م حوىة سـرم

ـــس ـــايل ال ـــة اجلســـودات ذم  ةةظ ـــع حرك ـــ امن م ومت

ــة  ــارات حل وىو ــل ملغنطوممس ــيثر حق ـــي ت ــت س ثام

 ومتعامد مع ااقل الكهرمايي ادتناوب ادطب .

 

cyclotron frequency سؽؾقتروين تردد  

fréquence du cyclotron 

 mكتلتهـا  qصـحنة كهرمايوـة دور مـه تاليي  fc السةة

لتــيثر حقــل  ةً كــون خاضــعتذم مســار ةايــري ظنــدما 

 امنـت م ظمـوةي ظـذ مسـتوي حركتهـ Bسـي ملغنطو

 :ويعطى مالعالقة

m

qB
fc

2


 
 .gyrofrequency ايسمى أيً  

cyclotron radiation إشعاع سؽؾقتروين 

rayonnement cyclotron 

تصدره جسودات م حوىة ظنـدما سـي إصعا  كهرضو

 تدور ذم حقل ملغنطويس.

cyclotron resonance جتاوب سؽؾقتروين 

résonance du cyclotron 

تقـوم ســي امتصاص دماويب لطاقة ا صعا  الكهرضو

 أو ا لكسوىـات  ةلـ اتمه ا لكسوىات اارة ذم ال

ــل  ــوةة ذم حق ــل( ادوج ــوب ذم أىصــا  النواق واليق

ـــــســــــي ملغنطو ـــــسةة خـــــارجي ل دى تســـــاوي ال

 السكلوتروين وترةة ا صعا .

cylinder أسطقاكة 

cylindre 

جمســم يولــد شــطَحه اخلــارجي مســتقوٌم شـــي صــكل هند

وظاةًة  ،لنةسه ظذ منحن ملغل  ايسمى ادولد يدور موازيً 

 ظذ مستويه. اوادولد ظموةيً  ايكون ادنحني ةايريً 

cylindrical capacitor مؽثػة أسطقاكقة 

condensateur cylindrique 

مكيةــة لبوشــاها شــطحان أشــطواىوان يةصــل موــنهدا 

 ظازل قد يكون اهلواد.

cylindrical coordinates إحداثقات أسطقاكقة 

coordonnées cylindriques 

ــة  ــداثوات ىقط ــد زاوي  pإح ــدةة مبع ــراغ حم  θذم الة

من مستو حمـدة.  امددً  zوارتةا   rومعد ىصع قطري 

( ذم r, θ( محوــث تكــون  r, θ, zمـــ  ي ــار إلوهــا 

 .oxyادستوي 

cylindrical lens طدسة أسطقاكقة 

lentille cylindrique 

 ظدشة أحد وجهوها شط  أشطواين.
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D' Alembert' s principle مبدأ دآمبر 

principe de D'alembert 

حركة كؼطة أت جمؿقظةة كؼةاط إػ حالةة حالة مبدأ حيقل 

ة حمصةةؾة صةةةرتةةقا ب ضنفةةاوة عةةقث ظطالةةة تعةةاكس مبا

 الؼقث اخلارجقة ذم أية حلظة مـ حلظات احلركة.

D' Alembert-Lagrange's equation 

 ٓغراكج -معادلة دآمبر

équation de D'alembert – Lagrange 

معادلةةةة دمؿةةةع ضةةةغ مبةةةدأ دآمبةةةر تمبةةةدأ العؿةةةؾ 

 :تهلفةل آوسا

 

i

iiii r)amF( 0


 

iFحقث 

 التل كتؾتفةا iالـؼطة  ذمالؼقة اخلارجقة ادمثرة  

mi  تتسارظفاia

 .  δ فةلاكزياحفا آوسات 

DC generator مقلد تقار مستؿر 

générateur de courant continu 

مقلد خرجف تقار مستؿر يعتؿد مبدأ ظؿؾف ظةادة ظةذ 

حتقيةةؾ الطاعةةة ادقؽاكقؽقةةة إػ ضاعةةة كفرضاةقةةة كتق ةةة 

 حركة كقاعؾ ذم حؼقل مغـطقسقة.

Dalton's law قاكقن دالتقن 

loi de Dalton 

تتػاظةؾ عاكقب يـص ظةذ أكةف إ ا تفةعا اةا ات ٓ 

وقام ضقـفا داخؾ تظاء ونب الضغط الـاتج ظةـ  اكقؿقاةقح 

التل يقلةدها اجلزةقة اخلؾقط يساتج جمؿقع الضغقط 

 كؾ اا  ظـدما يقفع ضؿػردة ذم القظاء.

damped harmonic motion 

 حركة تقافؼقة متخامدة 

mouvement harmonique amorti 

مع عقة إرجاع متـاشبة عقتغ: حركة جسؿ خيضع إػ 

 تةةفعةةقة معقؼةةة تبةةدد ضاعت ،البعةةد ظةةـ تفةةع التةةقا ب

تتؼقد إػ تـاعص شةعة اهتةزا ة تمةـ ثةؿ تقعػةف ظةـ 

 .ااحلركة متامح 

damped vibration  ذبذبة متخامدة 

vibration amortie 

ذم  تفةاضؿةرتر الةزمـ لتبةدد ضاع تفا ضذضة تتـاعص شع

 تشط آكتشار.

damped waves  أمقاج متخامدة 

ondes amorties 

أمةةقاج تتـةةاعص شةةعة اهتزا هةةا لتةةق ع ضاعتفةةا ظةةذ 

 شطقح متزايدة أت لتبددها ذم تشط آكتشار.

damping factor ظامؾ التخامد 

facteur d'amortissement 

ذم معادلةةة حركةةة جسةةؿ يؼةةقا ضزركةةة اهتزا يةةة  ظامةةؾ

تقاوؼقة متخامةدة يؿلةؾ تـةاعص شةعة آهتةزا  ضؿةرتر 

حةدث آهتةزا ات إػ إيساتج كسبة شعة ق ته .الزمـ

 decrement اتسؿك أيضح  .شعة آهتزا ة التل تؾقفا

Daniell cell بقؾ داكققؾ 

pile Daniell 

خؾقة أتلقة لتقلقد التقار الؽفرضاةل ادستؿر ٓ تسةتؼط  

ذم  ايؽةةقب الؼطةة  ادقجةة  وقفةةا مةةـ الـزةةا  مغؿةةقرح 

ادشةةبع تالؼطةة  السةةال  مةةـ مؾغؿةةة  CuSO4حمؾةةقل 

ادشةةبع. إب الؼةةقة  ZnSO4الزكةةؽ ادغؿةةقر ذم حمؾةةقل 

 وؾط. 1,08ادزركة الؽفرضاةقة هلذة اخلؾقة تؼارب 

dark adaptation تؽقُّػ مع الظالم 

adaptation à l'obscurité 
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يتسةع وقفةا  مةدةلدث آكتؼال مـ الضقء إػ الظالا متر 

ضمضم العغ تيتؽقػ تفع اجلسؿ البؾقرج حتك تتشؽؾ 

 أخقؾة إجساا ادرةقة ذم الظالا ظذ صبؽقة العغ.

dark background lighting 

 إكارة ظذ خؾػقة شقداء

éclairage sur fond noir 

إكارة لؾ سؿ ادػزقص حتا اد فر ترشؾ وقف إصةعة 

ماةؾةة وةال يسةؿ  الضقةقة الؼادمةة مةـ مؽلةػ الضةقء 

ة مما يساظد ظةذ صةرلؾضقء ضؿتاضعة ضريؼف إػ العقـقة مبا

ة  اكشػ اخلطقط الدعقؼة تالـؼاط الصغرة. تسؿك أيضح

dark field illumination. 

dark box صـدوق مظؾؿ 

boite noire 

يسةةتعؿؾ  ،صةةـدتي يؿـةةع دخةةقل الضةةقء إػ داخؾةةف

 لتخزيـ تري التصقير احلسا  لؾضقء.

dark conduction  كؼؾ دم الظُّؾؿة 

conduction d'obscurité 

ادة حساشة لؾضقء ظـدما ٓ تؽقب دالـؼؾ الؽفرضاةل 

 معّرفة لؾضقء.

dark discharge اكػراغ مظؾؿ 

décharge obscure 

 يـتج ظـف فقء مرةل. تػريغ كفرضاةل ذم اا  ٓ

dark energy ػقةالطاقة اخل  

énergie noire 

هةةا ذم الؽةةقب لتػسةةر تسةةارع ض تجقدضاعةةة اوةةُس 

 يشء ظـ ضبقعتفا. اتٓ ُيعرف حالقح ، تقشع الؽقب

dark field illumination 

 إكارة ظذ خؾػقة شقداء

éclairage sur fond noir 

 .dark background lightingاكظر 

dark matter ػقةادادة اخل  

matière noire 

 ادةةادة اةةر ادرةقةةة التةةل يػةةسض تجقدهةةا ذم الؽةةقب

تهةةل تشةةؽؾ توةةؼ احلسةةاضات فسةةة أفةةعاف ادةةادة 

التل تتةللػ مـفةا اد ةرات تالغةا ات  اادعرتوة حالقح 

 ادادة. ذمضقـفا. تيستدل ظذ تجقدها ضتلثرها اللؼايل 

dark resistance  مؼاومة دم الظُّؾؿة 

résistance d'obscurité 

مؼاتمة خؾقة كفرفقةقة أت مادة كصةػ كاعؾةة ظـةدما 

 لظالا.تؼا  ذم ا

dark-line spectrum  ضقػ اخلطقط ادظؾؿة 

spectre à raies obscures 

ضقػ امتصاص يـشل مـ مرتر الضقء إضقض ظز اا  

 وتظفر خطقط مظؾؿة ظذ خؾػقة مـ الضقء ادستؿر.

darkroom  غرفة مظؾؿة 

chambre noire 

يستعؿؾ وقفا الضةقء العةادج جمفةزة ضنفةاءة  اروة ٓ

 تمثر ذم أوالا التصقير. ظامة ٓخاصة محراء 

data معطقات ؛بقاكات  

données 

 عقؿ ظددية أت كقظقة كادمة ظـ دمارب ظؾؿقة. -1

اصطالح يشةر إػ إظةداد تاحلةرتف تالرمةق   -2

 تأملاهلا التل جيرج إدخاهلا إػ احلاشقب.

data base قاظدة معطقات 

base de données 

البقاكةات كتؾةؽ التةل جمؿقظة كامؾة مـ ادعطقات أت 

تقجةد ذم ادؾػةةات ادممتتةة أت ادؽتبةةات أت ذم جمؿقظةةة 

 أعراص احلاشقب.

data processing معاجلة ادعطقات 

traitement des données 
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جمؿقظةةةة العؿؾقةةةات التةةةل جير ةةةا احلاشةةةقب ظةةةذ 

 ادعطقات مـذ إدخاهلا إلقف تحتك إك ا  ادطؾقب.

dating تلريخ 

datation 

أظامر الؼطةع إثريةة الؼديؿةة تالصةخقر ضةاظتامد تؼدير 

مـفةا اشةتعامل الـظةاةر ادشةعة  ات ظؿةر  ،ضراةؼ خمتؾػة

 .14تمـ أهؿ هذة الـظاةر الؽرضقب  .الـصػ الطقيؾ

daughter nucleus  كقاة ولقدة 

noyau engender 

كقاة تـتج مـ تػؽؽ كقاة أخرث. تسؿك الـةقاة إتػ 

َؾػ.  الـقاة السَّ

Davisson- Germer experiment 

 ِجرَمر -جتربة دافقسقن

expérience de Davisson- Germer 

آكعراج اإللؽةست  أجريةا ظذ أتل دمرضة ضرهـا 

ضتقجقف حزمة مـ اإللؽستكات ظذ شط  ضؾقرة مةـ 

ثةةؿ عةةقس تةةق ع اإللؽستكةةات التةةل ضعلر ةةا  ،الـقؽةةؾ

 البؾقرة إػ اخلؾػ ضقاشطة أشطقاكة وارادج.

daylight ضقء الـفار 

lumière du jour 

 الضةةقء الةةقارد مةةـ الشةةؿس تمةةـ السةةامء أت الضةةقء

ـ ضقػ فقء الشؿس. صطـاظل الذج يؼسب ضقػف م  ٓا

De Broglie' s hypothesis  ْفرضقة دوْبروي 

hypothèse de De Broglie 

اداديةة خةقاص مقجقةة تأب  لؾ سقامتتـص ظذ أب 

لؾزؼةؾ ادةادج ادةةرتبط  νتالتةقاتر  λالطةقل ادةقجل 

مهةا:  Eتضاعتف  pض سقؿ اكدواظف 
p

h
 ت

h

E
 

 ضالكؽ. ةثاضت hحقث 

De Broglie wavelength  ْضقل مقجة دوْبروي 

longueur d' onde de De Broglie 

ظةذ اكةدواع  hضالكؽ  ةعسؿة ثاضت خارج جلسقؿ ما هق

أج  pاجلسقؿ 
p

h
. 

De Broglie waves  ْأمقاج دوْبروي 

ondes de De Broglie 

أمقاج احلؼؾ ادادج ادرتبط ضاجلسةقامت توةؼ ورفةقة 

 .matter waves اتتسؿك أيضح  دتضرتج.

De Sauty bridge دوشقيت سـرج  

pont de De Sauty 

مماثةؾ  ،يسةتعؿؾ لؼقةا  ادقاشةعات اد فقلةة سةرج

 لؼقا  ادؼاتمات. تضسطـ سةرجل

 

dead room غرفة ظديؿة الصدى 

chambre sourde 

 .anechoic roomاكظر 

dead time زمـ مقت 

temps mort 

يؽقب وقفا اجلفا   اددة الزمـقة الػاصؾة ضغ حدثغ ٓ

 لؾتزسس ضؿمثر جديد. امستعدح 

debug يصّحح ؛يعالج  

déboguer 

ضركةةامج أت مةةـ تيزيؾفةةا خيتةةز لقزةةدد إخطةةاء  -1

 ب. قالؼصقر مـ احلاش

 ّية.شةريؽشػ تيزيؾ أجفزة التـّصا ادرّكبة ضصقرة  -2

Debye effect مػعقل ديباي 

effet de Debye 
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امتصةةاص اكتؼةةاةل لجمةةقاج الؽفرضقسةةقة ذم مةةادة 

 كفركاوذة شببف الؼطباكقات اجلزيئقة.

Debye equation معادلة ديباي 

equation de Debye 

معادلة لؾزرارة الـقظقة كام يراها ديبةاج. تهةل تتػةؼ 

ظـةةةد درجةةةات احلةةةرارة ضتِةةةل مةةةع عةةةاكقب دتلقكةةةغ ت

 Tحقةث  T³ادـخػضة وتتـاش  احلرارة الـقظقةة مةع 

 درجة احلرارة ادطؾؼة.

Debye- Scherrer method صرر -ضريؼة ديباي  

méthode de Debye- Scherrer 

ضقاشطة اكعراج إصةعة ضريؼة لدراشة البـقة البؾقرية 

السقـقة يستعؿؾ وقفةا مسةزقي ادةادة ادةراد دراشةتفا 

تأصةةعة شةةقـقة وتسةة ؾ ظةةذ وةةقؾؿ التصةةقير حؾؼةةات 

 متزدة ادركز.

Debye temperature درجة حرارة ديباي 

température de Debye 

الـادمةةة مةةـ حسةةاب حةةرارة ديبةةاج  θدرجةةة احلةةرارة 

 ةثاضتة hحقةث  hν / k θ =تتعّرف ضادعادلة  ،الـقظقة

 تقاتر ديباج. νت ضقلتزماب ةثاضت kت ضالكؽ

Debye theory of specific heats 

 كظرية ديباي دم احلرارات الـقظقة 

théorie de Debye des chaleurs spécifiques 

ت إػ دَّ أ قملقؽاكقةةؽ الؽؿةةادكظريةةة تعتؿةةد مبةةادئ 

ضريؼةةة حلسةةاب احلةةرارة الـقظقةةة لججسةةاا الصةةؾبة. 

تعطةةل هةةذة الـظريةةة كتةةاةج تتػةةؼ مةةع عةةاكقب دتلقكةةغ 

تضتل ظـد درجات احلرارة العالقة تمع عةاكقب ديبةاج 

 T3ظـد درجات احلرارة ادـخػضةة ادعةرتف ضؼةاكقب 

إػ درجةةة احلةةرارة ادطؾؼةةة. أج إ ةةا  Tحقةةث ترمةةز 

 ذم جسؿ متبؾقر. T3مع  امتـاشبة ضردح 

Debye unit واحدة ديباي 

unité Debye 

تاحةةدة عديؿةةة لؾعةةزا الؼطبةةا  الؽفرضةةاةل تتسةةاتج 

 30-10 × 3,33شةةـتؿس أت . شةةتات كقلةةقب10-18

 كقلقب.مس.

decade َظْؼد 

décade 

 1:10الػاصؾ ضغ كؿقتغ الـسبة ضقـفام 

decade counter  َيشـرظداد ظ  

compteur decimal 

 .decade scalerاكظر 

decade scaler  َيشـرظداد ظ  

compteur decimal 

ؾظداد لؾـبضات ي كبضة تاحدة ظـد خرجف لؽؾ  س ِّ

 كبضات تدخؾ إلقف. شةرظ

decay اضؿحالل ؛تػؽؽ  

désintégration 

إػ حتةةقل كةةقاة َشةةَؾػ مشةةعة إػ كةةقاة  مدجظؿؾقةةة تةة

مدج إػ تـةاعص الـشةاط اإلصةعاظل لؾةامدة تتةتلقدة 

 ضؿرتر الزمـ.ادشعة 

decay constant آضؿحالل ةثابت ؛التػؽؽ ةثابت  

constante de désintégration 

ر ضاحلرف  ايرمز هل ةثاضت احةتامل حةدتث تػؽةؽ  تؼدِّ

دذم تاحدة الزمـ لـقاة ار مستؼرة   ضالعالعة: حتدَّ

N

dtdN /


 
 Nتالـشةاط اإلصةعاظل لؾةامدة  dN / dtحقةث متلةؾ 

ةtظدد الـقث ار ادتػؽؽةة ذم الؾزظةة   ا. يسةؿك أيضح

disintegration constant. 

decay mode كؿط التػؽؽ 

mode de désintégration 

ؼ تػؽؽ كقاة اةر مسةتؼرة أت جسةقؿ إػ اةإحدث ضر

 جسقامت أضسط.
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decay time زمـ آضؿحالل 

temps de désintégration 

الزمـ الذج تتطؾبف مةادة مشةعة حتةك يةـخػض ظةدد 

مـ ظدد  را ا  0,37أج  e/1 را ا ادشعة إػ الؼقؿة 

 .اإصع تؼريبح 

deceleration تباضم 

décélération 

ظة متزةر  شةةرمعةدل تـةاعص  تسارع شال  أت هةق

 مع الزمـ.

decibel ديسبؾ 

decibel 

 P2ت P1 تحدة لؾتعبر ظـ كسةبة عةدرتغ هق Bالبِؾ 

 هةق dBج هلذة الـسةبة. تالديسةقبؾ شةرضالؾغريتؿ الع

 البؾ تيعز ظـ  لؽ ضالعالعة: شةرظُ 

1

2
20 10

P

P
log)dB(n 

 
تدا كاكا صدة الصةقت تتعؾةؼ ضالؼةدرة الصةقتقة التةل 

تتـاش  مع مرضع الضغط الصقيت لؾؿقجة ونب العالعةة 

 هل: þ1þ ,2 ادؼاضؾة ذم حالة فغطغ صقتقغ

2

1
20 10

þ

þ
log)dB(þ 

 

decimal system  َيشـركظام ظ  

système décimal 

مةةـ صةةػر إػ تسةةعة تيضةةؿ  ضإرعةةاا متلقةةؾ إظةةداد

 ات تادئات تأٓف....شةرمرات  أحاد تالع

decimal-to-binary conversion 

 إػ اثـاين يشـرحتقيؾ مـ ظَ 

conversion decimal- binaire 

حتقيةةؾ ظةةدد مؽتةةقب ضالـظةةاا العؿؾقةةة الريافةةقة ذم 

 ضالـظاا آثـا . اج إػ العدد  اتف مؽتقضح شةرالع

decoder  ؽ ؽ  ؛الرمازمػؽِّ الؽقدمػؽِّ  

décodeur 

 .decoder circuitاكظر 

decoder circuit دارة لػؽ الؽقد 

circuit décodeur 

تروض  ظذ حغدارة تست ق  إلصارة مؽّقدة ضعقـفا 

 .decoder اإصارات أخرث. تسؿك أيضح 

decomposition حتؾؾ 

décomposition 

 تػؽؽ اجلزجء إػ جزيئات أضسط مـف أت إػ  رات.

decontamination إزالة التؾقث ؛تطفر  

décontamination; épuration 

إ الةةةةة التؾةةةةقث ضلكقاظةةةةف ادختؾػةةةةة اإلصةةةةعاظل أت 

 .إحقاةلالؽقؿقاةل أت 

decontamination factor ظامؾ التطفر 

taux d'épuration 

كسبة الشدة اإلصعاظقة إتلقةة إػ الشةدة اإلصةعاظقة 

 ضعد إ الة التؾقث.

decoupling إزالة آقسان 

découplage 

ـ دارة إػ أخرث.  تعػ اكتؼال الطاعة أت التغذية الراجعة م

decrement تـاقص قػزي 

decrement 

 .damping factorكظر ا -1

متغر ضؼةدر ثاضةا حمةدد اكخػاض مـتظؿ ذم عقؿة  -2

 .اتاحدة الؼقا  االبح  هق اشؾػح 

deexcitation  إزالة اإلثارة 

désexcitation 

ظةةةةقدة  رة أت جةةةةزجء أت كةةةةقاة ملةةةةارة إػ حالتفةةةةا 

 إشاشقة أت إػ حالة أخػض.

defect ظقب 

défaut 
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خؾةةؾ يؼؾةةؾ مةةـ وعالقةةة جفةةا  أت يضةةعػ أداءة  -1

 لقطقػة حمددة.

 .اأت خطقح  االبؾقرية عد يؽقب كؼطقح خؾؾ ذم البـقة  -2

defects of lenses ظققب العدشات 

défauts des lentilles 

تشةةةتؿؾ ظقةةةقب العدشةةةات ظةةةذ الزيةةةق  ضلكقاظفةةةا 

تكؾفةةا دمعةةؾ  ،ادختؾػةةة الؽرتيةةة تالؾقكقةةة تاهلالقةةة

 .اإخقؾة التل تشؽؾفا العدشات ار تافزة متامح 

defects of sight  ظققب الرؤية 

défauts de la vue 

خؾةةؾ ذم العةةغ جيعةةؾ إخقؾةةة التةةل يشةةؽؾفا اجلسةةؿ 

البؾةةقرج ٓتـطبةةؼ ظةةذ الشةةبؽقة تمةةـ هةةذة العقةةقب 

ةةةصةةةةرتمةةد الب صةةةةرالب صةةةةرظقةة  ع  ا. تسةةةؿك أيضح

defects of vision. 

defects of vision  ظققب الرؤية 

défauts de la vue 

 .defects of sightاكظر 

definite integral   دتؽامؾ حمد  

intégrale définie 

حةدج  ظـةد تعقةغتعبر لتؼدير عقؿة تؽامؾ ار حمدد 

وةةةةن ا كةةةةاب  ،التؽامةةةةؾ dx)x(f)x(F  وةةةةنب

هةةةةةةةق: x=bت x=aالتؽامةةةةةةةؾ ادزةةةةةةةدد ضةةةةةةةغ 

 

b

a

)a(F)b(Fdx)x(f

 

definition تعريػ؛ وضقح 

définition 

حتديد كالمل دػفقا يؿقزة ظـ ارة مـ ادػةاهقؿ  -1

جيؿع وقف ادػفقا ادعغ تيؿـةع  اماكعح  اجامعح  امتققزح 

 ارة مـ الدخقل وقف.

الصةةقرة  صةةةرالعةةدد الؽةةع مةةـ الـؼةةاط أت ظـا -2

)ظـصةةةقراتل التةةةل تتةةةللػ مـفةةةا الصةةةقرة ذم 

 جفا  إلؽست .

deflecting electrode ى حارفسـرم  

électrode de déviation 

ظؾةةقفام  سةةؾَّطيغ يسةةب  وةةري الؽؿةةقب ادُ سةةةرأحةةد م

اكزراف حزمة اإللؽستكةات ظةـ ضريؼفةا ذم أكبةقب 

 أصعة مفبطقة.

deflection اكحراف 

déviation 

Lat: deflectere = حـك 

إ احة حزمة اإللؽستكات ذم أكبقب أصةعة مفبطقةة  -1

 ظـ مسارها ضزؼؾ كفرضاةل أت ضزؼؾ مغـطقيس.

تغر مػاجئ ذم ادماة حزمةة فةقةقة لةدث اكتؼاهلةا  -2

 إػ آخر خمتؾػ ظـف ذم عريـة آكؽسار.مـ تشط 

deformation ه ؛تشقيف تشقُّ  

déformation 

 سةةةؾقطتغةةةر ذم صةةةؽؾ اجلسةةةؿ أت أضعةةةادة كتق ةةةة ت

إجفادات ظؾقف أت كتق ةة ظؿؾقةات التؿةدد تالةتؼؾص 

 ضػعؾ احلرارة أت آكؽامش أت التقشع ضػعؾ الرضقضة.

deformation potential كؿقن التشّقه 

potentiel de déformation 

الؽؿةةةةقب الؽفرضةةةةاةل الػعةةةةال الةةةةذج  ضةةةةع لةةةةف 

تالـةاتج ظةـ  ؛اإللؽستكات ذم كصػ كاعؾ أت ذم وؾةز

 تشقة مقفعل ذم الشبقؽة البؾقرية.

degeneracy ترّدي؛ اكطباق 

dégénérescence 

Lat: degenerare = حتقل إػ أشقأ 

حالةةةة ادةةةادة  ات الؽلاوةةةة العالقةةةة تخاصةةةة ذم  -1

درجةةات احلةةرارة ادـخػضةةة ظـةةدما يبتعةةد تةةق ع 

الطاعةةة العاةةةد لـةةقع أت أكلةةر مةةـ اجلسةةقامت ظةةـ 
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اشةتعامل لدراشتف الشؽؾ التؼؾقدج ضزقث يـبغل 

 معادٓت اإلحصاء الؽؿقمل.

ط يتقور وقف دـظقمة ما حالتةاب كؿقمقتةاب أت صةر -2

 حدة.أكلر ضاعتفام تا

degenerate eigenvalue  ققؿة ذاتقة مـطبؼة 

valeur propre dégénérée 

تؼاضةةؾ أكلةةر مةةـ دالةةة  اتقةةة ذم مجؾةةة عقؿةةة  اتقةةة دةةمثر 

 تاحدة هلذة اجلؿؾة.

degenerate electron gas   غاز إلؽسوين مسد 

gas éléctronique dégénéré 

 ااا  إلؽةست  يؽةقب وقةف تركقةز اإللؽستكةات ظالقحة

خيضع لتق ع ماكسقيؾ ضقلتزماب ضؾ خيضع  ضزقث ٓ

 لإلحصاء الؽؿقمل.

degenerate energy levelمستقى ضاقّي مـطبؼ 

niveau d'énergie dégénéré 

مسةتقث ضاعةةة جلؿؾةةة كؿقمقةةة يؼاضةؾ أكلةةر مةةـ حالةةة 

 هلذة اجلؿؾة.كؿقمقة تاحدة 

degeneration ترّدي 

dégénération 

ذم مضةخؿ مةا ضتغذيةة الػؼد أت الؽس  الذج حيةدث 

 راجعة شالبة ار متعؿدة.

degree  درجة 

degré 

 360مةـ  اتاحدة عقا  الزتايا تهةل متلةؾ جةزءح  -1

 مـ الداةرة الؽامؾة. اجزءح 

تاحدة عقا  درجةات احلةرارة ذم خمتؾةػ شةال   -2

درجات احلةرارة وفر ايةا تشةؾزيق  تكؾػةـ 

 تارها.

degree of freedom  درجة احلرية 

degré de liberté 

تاحدة مـ اإلحداثقات ادستؼؾة الال مةة لتزديةد أج 

 .حالة مـظقمة

dehumidification  كزع الرضقبة 

déshumidification 

 اأت جزةقحة اـزع وقفا ضخار ادةاء مةـ اهلةقاء كؾقحةظؿؾقة يُ 

ممةةا يعةةز  )ضةةالتؽلػ أت ضآمتصةةاص أت ضةةآمتزا  

 .لعدرتف ظذ التزيد

dehydration اءكزع اد  

déshydratation 

ـ اداء ادقجقد وقفا جزةقح  ضةالت ػقػ  اأت كؾقح  ا ؾقص ادادة م

اضذة أت ضالضغط الساةع.  أت ضالتسخغ أت ضالؼقة اـل

deionization إزالة التليـ 

déionisation 

ظقدة أيقكةات الغةا  إػ احتةاد إيقكةات ادقجبةة  -1

 ضالسالبة.

كزع إيقكات ادعدكقة مةـ ادةاء ضاشةتعامل مبةادل  -2

تسةتعؿؾ هةذة الطريؼةة )أيقكات مقجبةة تشةالبة 

ٓح   .لمـ التؼطر ضد

del كابال 

opérateur nabla 

 تيعرف ضالعالعة : ممثر متَّ ف تػافع رمزة

)
z

(k)
y

(j)
x

(i

















 

i حقةةث

jت 


kت 


مت فةةات القاحةةدة ظةةذ مجؾةةة  

 .nabla اادزاتر الديؽارتقة ادتعامدة. يسؿك أيضح 

delay line خط التلخر 

ligne de retard 

ة ـةتجخط كؼةؾ أت صةبؽة كفرضاةقةة تعؿةؾ ظؿؾةف ي  اخرجح

لؾدخؾ مع تشقيف ضسقط تلؽـف متةلخر ظـةف ضةزمـ  مماثالح 

 ؿقاصػة الشبؽة الؽفرضاةقة.ضيرتبط ضطقل اخلط أت 
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delay time زمـ تلخر 

temps de retard 

مةةدة تةةلخر تصةةقل كبضةةة ضعةةد إدخاهلةةا إػ جفةةا  أت 

 مـظقمة ما.

delayed neutrons  كسوكات متلخرة 

neutrons retardés 

كشةطار كةقتج إٓ أ ةا كستكات تصدر كتق ة حادثةة ا

ة تإكام مةـ كةقاتج صةرتـشل مـ ظؿؾقة آكشطار مبا ٓ

 سقامت ضقتا.اجلاكشطار  رات ملارة تتػؽؽ ضنصدار 

deliquescence  متقُّع بالرضقبة 

déliquescence 

Lat: deliquescere = تسّقؾ 

خاصقة ضعض ضؾقرات ادقاد الصةؾبة ٓمتصةاص ضخةار 

وقف تالتزقل إػ حمؾقل مشبع. تآكزالل  اداء مـ اجلق

 أكسقد الػسػقر.شةل فا مـ هذة ادقاد ملالح 

delta connection تقصقؾ مثؾثي 

montage en triangle 

إحةةدث ضةةريؼتغ ذم تقصةةقؾ أشةةال  الـؼةةؾ ذم  -1

لالثقة الطقر يرمز هلةا الالدارة الؽفرضاةقة ادتـاتضة 

أمةا الطريؼةة إخةرث وفةل التقصةقؾ  ،Δضالرمز 

 .star connectionالـ ؿل تتسؿك 

delta function الدالة دلتا 

fonction delta 

وة ضالعالعة: x)( دالة تؽت  ظادة ضالشؽؾ  معرَّ

 





 )()()( 00 xdxxxx 

 
يؿؽةـ الـظةر إلقفةا ظةذ أ ةا دالةة عقؿتفةا الصةػر  لذا

 x=0ضاشةتلـاء ادبةدأ حقةث  ،xمفةام تؽةـ عقؿةة  ادتمح 

وتؽقب عقؿتفا ٓ اةقة. تستعؿؾ دالة دلتةا ذم الػقزيةاء 

. تسةةؿك الريافةةقة لتؿلقةةؾ الشةةزـات الـؼطقةةة مةةلالح 

 .Dirac delta function اأيضح 

delta rays األصعة دلتا 

rayons delta 

إلؽستكةةات تؼةةذف خةةارج الةةذرة كتق ةةة تعرفةةفا 

 تعادرة ظذ التسب  ذم تليـ ٓحؼ.إلصعاع مميـ 

delta Y conversion حتقيؾ مثؾثي إػ كجؿي 

conversion de delta (Δ) en Y 

إجةةراء متبةةع ذم الشةةبؽات الؽفرضاةقةةة لتزقيةةؾ  -1

وقفةةا مةةـ الشةةؽؾ ادلؾلةةل إػ  صةةةرتصةةؾ العـا

 الشؽؾ الـ ؿل ادؽاوئ لف.

demagnetization  إزالة ادغـطة 

démagnétisation, désaimantation 

إػ وؼةةد مغـطةةقس مةةا خقاصةةف ت لةةؽ  مدجظؿؾقةةة تةة

ضالطَّري أت ضالتسخغ أت ضقفعف ذم مؾػ يؿر وقف تقةار 

 متـاتب متخامد.

demagnetizing field  حؼؾ مزيؾ لؾؿغـطة 

champ de désaimantation 

متـاتب يزيؾ ادغـطةة ادتبؼقةة ذم سةل حؼؾ مغـطق -1

مغـطقس ظـ ضريؼ تفعف فؿـ مؾػ يؿرر وقف 

 تقار متـاتب متخامد.

ادتقلةةد مةةـ الؼطبةةغ احلةةريـ سةةةل احلؼةةؾ ادغـطق -2

ادتقلةةةديـ أثـةةةاء ظؿؾقةةةة مغـطةةةة مةةةادة حديديةةةة 

 .سؾَّطيعاكس احلؼؾ ادؿغـط ادُ  تهق ،ادغـطة

Dember effect  مػعقل ديؿَز 

effet Dember 

تقلقد تةقتر ضةغ ضةرذم كاعةؾ أت كصةػ كاعةؾ ضتسةؾقط 

ةةة  االضةةةقء ظةةةذ تجةةةف تاحةةةد مـةةةف. تيسةةةؿك أيضح

photodiffusion effect. 

demodulation إزالة التعديؾ 

demodulation 

ظؿؾقة تػصؾ وقفا إصارة الصقت أت الصقرة ظـ ادقجة 

لة هبا شعقيح   .اأت ضقريح  اأت تردديح  ااحلامؾة التل كاكا معدَّ
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demodulator مزيؾ التعديؾ 

démodulateur 

كةةات ادقجةةة  عؿؾسةةتدارة إلؽستكقةةة تُ  لػصةةؾ مؽقِّ

لة ضعضفا ظـ ضعض كػصؾ ادقجة الصقتقة ظةـ  ادعدَّ

صةارة الصةقرة ظةـ ادقجةة إادقجة احلامؾةة أت وصةؾ 

 .detector ااحلامؾة. تسؿك أيضح 

demultiplexing إزالة تعدد اإلرشال 

démultiplexage 

مةـ مصةادر خمتؾػةة الؼادمةة ة تػصؾ اإلصارات ظؿؾق

تالتةةل كاكةةا عةةد ُأدجمةةا ذم إصةةارة مركبةةة تاحةةدة 

 إلرشاهلا ظذ عـاة اتصال تاحدة.

dense كثقػ 

dense 

 صػة لقشط مادج كلاوتف ظالقة. -1

 صػة لقشط فقةل عؾقؾ الـػا  لؾضقء. -2

densimeter مؼقاس الؽثافة  ؛ِمؽثاف  

densimètre 

 كلاوة السقاةؾ.جفا  يؼقس 

densitometer  مؼقاس الؽثافة الضقئقة 

densitometer 

جفا  يؼقس الؽلاوة الضقةقة لصةقرة ضآكعؽةا  أت 

 ضالـػق .

density  كثافة 

densité 

الؽلاوة ادطؾؼة هل كتؾة تاحدة احل ؿ مةـ ادةادة  -1

ةةة. تg/cm3أت  kg/m3تتاحةةةد ا   اتسةةةؿك أيضح

volumetric mass. 

الؽلاوة الـسبقة هل كسبة كتؾةة ح ةؿ مةـ صةؾ   -2

أت شاةؾ إػ كتؾة ح ةؿ يسةاتيف مةـ ادةاء ادؼطةر 

سبة كتؾة ح ؿ مةـ كشؾزيق  أت  4+ذم الدرجة 

تط صةرمـ اهلقاء ذم  فالغا  إػ كتؾة ح ؿ يساتي

 مماثؾة مـ الضغط تاحلرارة.

density function  دالة الؽثافة 

fonction de la densité 

 ذِ ْخةتؽامؾفا ظذ مـظقمة احةتامل أَ  مدجحؼقؼقة يدالة 

ةة متغةةر ظشةةقاةل عةةقامح   اذم هةةذة ادـظقمةةة. تسةةؿك أيضح

probability density. 

density matrix  مصػقفة الؽثافة 

matrice de densité 

مصػقوة هرمقتقة أثرهةا يسةاتج القاحةد تصةػ احلالةة 

تهةةل  ،اإلحصةةاةقة جلؿؾةةة كؿقمقةةة ذم حةةآت خمتؾطةةة

ادؽاوئ الؽؿقمل لؽلاوة وضاء الطقر )التق ع آحتاميل 

 لؾؿقفع تآكدواعل ذم اإلحصاء التؼؾقدج.

density of states كثافة احلآت 

densité d'états 

ظةةدد احلةةآت الؽؿقمقةةة ذم تاحةةدة جمةةال الطاعةةة ذم 

تهةل تسةاتج ضالـسةبة إػ  ،تاحدة احل ةؿ مةـ ادةادة

 ستكات ذم اجلسؿ الصؾ احلآت الؽؿقمقة لإللؽ

2
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مؼسةقمة  ثاضتةة ضالكةؽ          كتؾة اإللؽةستب ت mحقث 

 الطاعة. Eت 2πظذ 

dependant variable متغٌر تابع 

variable dépendante 

 ذم الدالة متغر حتدد عقؿتف عقؿ متغرات مستؼؾة ملالح 

y = f(x)   يؽقبy ادتغر التاضع. هق 

dependent source مـبع غر مستؼؾ 

source dépendante 

مـبع تقتر ملايل أت مـبع تقار ملايل يعتؿةد خرجةف ظةذ 

متزقٍل ما )تقتر أت تقار ظادة ل ذم الدارة التةل يـتؿةل 
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الشةةؽؾ إلقفةةا ادـبةةع. تُيؿلَّةةؾ ذم خمطةةط الةةدارة ضرمةةز 

ٓح شةةةل )ادعةةغل اهلـد مةةـ الةةداةرة التةةل هةةل رمةةز  ضةةد

 لؾؿـبع ادستؼؾ.

depleted uranium 

 يقراكققم كاضب ؛يقراكققم مستـػد

uranium appauvri 

السفؾ آكشةطار وقةف  235يقراكققا يؽقب تركقز الـظر 

تهةةقمـ  ،ل% 0,72)أعةةؾ مةةـ  ،أعةةؾ مـةةف ذم الطبقعةةل

 تخصق  أت مـ ضعض ادػاظالت.ال آتوضالت مـش

depletion layer ؼة كاضبة ضب  

couche d' appauvrissement 

مـطؼة تؼع ظذ جاكبل شط  التالمس ذم ديقد كصػ 

كصةػ كاعةؾل مملػةة مةـ  - أت وؾز p-nكاعؾ )تصؾة 

تشةالبة  nضبؼتغ حتقياب أيقكةات مقجبةة ذم اجلاكة  

تلذا وفةل خالقةة مةـ الشةزـات احلةرة.  pذم اجلاك  

 .depletion region اتسؿك أيضح 

 

depletion- layer transistor 

 ضبؼة كاضبة  تراكزشتقر ذو

transistor de couche appauvrie 

ة ظةةذ حركةةة حةةامالت صةةةرتراكزشةةتقر يعتؿةةد مبا

 الشزـة ظز ضبؼات كافبة.

depletion region مـطؼة الـضقب 

région appauvrie 

 .depletion layerاكظر 

depolarization  اشتؼطابإزالة  

dépolarisation 

ضنفةاوة  اث كقؿقاةقحةسةةر ػقض أت إ الة اشتؼطاب اد

أكسةقد ادـغـقةز ذم خؾقةة تقلقةد التقةار  ثـةاةلمادة ملؾ 

الؽفرضةةاةل ادسةةتؿر وتزةةقل دتب اشةةتؼطاهبا الةةذج 

 يمدج إػ شقء أداةفا.

depolarizer مزيؾ آشتؼطاب 

dépolarisant 

التقةةةار الؽفرضةةةاةل مةةةادة تسةةةتعؿؾ ذم خؾقةةةة لتقلقةةةد 

ادسةةتؿر تتزةةد مةةع اهلةةدرتجغ ادتشةةؽؾ وقفةةا وةةقر 

صةةدترة وةةتخػض آشةةتؼطاب أت متـعةةف ممةةا جيعةةؾ 

 .االتػاظؾ ذم اخلؾقة مستؿرح 

depth ظؿؼ 

profondeur 

 حمدد. مـ مستق اإشػؾ ضدءح  ادساوة الشاعقلقة كزق

depth dose ؼة قجرظة ظؿ  

dose de profondeur 

جرظة اإلصعاع ظـد ظؿؼ معغ حتا اجلؾد تتؼدر ظادة 

 ـسبة مئقية مـ اجلرظة السطزقة أت اجلرظة اهلقاةقة.ض

depth of field ظؿؼ احلؼؾ 

profondeur de champ 

ادسةةاوة التةةل تبؼةةك وقفةةا الصةةقرة ادةةلخق ة دشةةفد 

رة أت الؽامرا فبطح   اتافزة ظـد فبط ظدشة ادصقِّ

 ظذ هذا ادشفد. اجقدح 

derivation اصتؼاق 

derivation 

 إػ إجياد مشتؼ دالة. مدجظؿؾقة ريافقة ت

derivative مشتؼ 

Dérivé 

ضةةالتعريػ  ايةةة  هةةق cظـةةد كؼطةةة  f(x)مشةةتؼ دالةةة 

ظـدما تسةعك  hظذ  امؼسقمح  f(c+h) – f(c)  ادؼدار

h مقةةةؾ ادةةةام   ايؿلةةةؾ هـدشةةةقح  تهةةةق ،إػ الصةةةػر

 .x=cلؾؿـزـل ذم الـؼطة 
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derived units  واحدات مشتؼة 

unités dérivées 

تاحةةدات دؼةةادير وقزياةقةةة اةةر أشاشةةقة كقاحةةدات 

ظة تالتسارع تالطاعة... تشةتؼ مةـ القاحةدات سةرال

إشاشقة التل هل تاحدات الطقل تالؽتؾة تالةزمـ 

 تالتقار الؽفرضاةل تارها.

Descartes laws قاكقكا ديؽارت 

lois de Descartes 

إتل مةـفام ظةذ أب الشةعاظغ الةقارد يـص الؼاكقب 

تالـاطؿ ذم كؼطة القرتد ظذ شط  واصةؾ  سةرتادـؽ

 ضةةغ تشةةطغ متـةةاحقغ خمتؾػةةغ تؼةةع كؾفةةا ذم مسةةتق

حةةد. تيةةـص الؼةةاكقب اللةةا  ظةةذ أب كسةةبة جقةة  ات

 اتية القرتد إػ جق   اتية آكؽسار ثاضتةة تتتعؾةؼ 

 ضطبقعتل هذيـ القشطغ.

desensitization ػقض احلساشقة خت  

désensibilisation 

 ػقض ذم حساشقة جفا  اشتؼبال ضسب  تجقد إصارة 

 سةّؾطعقية ار مراقب وقفا أدت إػ ورط ذم احلؿةؾ ادُ 

 ظذ دارة تضخقؿ السدد الراديقج أت ظذ دارة ادا ج.

desorption لػظ ؛اكتزاز  

désorption 

 ظؿؾقة اكتزاع مادة ممتزة أت ممتصة.

destructive interference تداخؾ هّدام 

interférence destructive 

تداخؾ مقجتغ متعاكستغ ذم الطةقر يـةتج ظـةف مقجةة 

 شعتفا تساتج الػري ضغ شعتل ادقجتغ ادتداخؾتغ.

detector مؽشاف 

détecteur 

لؽشةػ  عؿؾجفا  يست ق  دةمثر وقزيةاةل يسةت -1

 تجقد ادمثر أت عقاشف.

 .demodulatorاكظر  -2

deterioration تدهقر 

deterioration 

وسةةاد ذم ادعةةدات أت ادـشةةآت ضؿةةرتر الةةزمـ ضسةةب  

 الػعؾ الؽقؿقاةل أت الػقزياةل لؾقشط ادزقط.

determinant د  حمدِّ

determinant 

 صةةةرمؼةةدار شةةؾؿل يـةةتج مةةـ إفةةاوة جةةداءات ظـا

دة: وؿلالح   ادزدد: مصػقوة مرضعة توؼ عقاظد حمدِّ

12111211
1212

1111
abba

ba

ba


 

determinant of Slater د شالتر  حمدِّ

déterminant de Slater 

د يعز ذم  ظةـ الدالةة ادقجقةة  قملقؽاكقؽ الؽؿادحمدِّ

ة هةةةل الةةةدتال ادقجقةةةة صةةةةرجلؿؾةةةة ورمققكةةةات ظـا

 السبقـقة لؽؾ مـ اجلسقامت اإلورادية.

deuterium دوتريقم: هدروجغ ثؼقؾ 

deutérium: hydrogène lourd 

كتؾتةف الذريةة  ²Hأت  Dسةتؼر لؾفةدرتجغ رمةزة كظر م

حتتةةقج كقاتةةف ظةةذ ضرتتةةقب تكةةستب.  2,014الـسةةبقة 

 % 0,0156تؼةةارب تورتةةف الـسةةبقة ذم الطبقعةةة الؼقؿةةة 

ذم الؼـاضؾ احلراريةة تيةدخؾ ذم تركقة   ايستعؿؾ تعقدح 

 .heavy hydrogen ااداء اللؼقؾ. يسؿك أيضح 

deuteron دوترون 

deutéron ; deuton 

 كقاة الدتتريقا تهل تتللػ مـ ضرتتقب تكستب.

developer ُمْظِفر 

développeur 

ذم ظؿؾقةات التصةقير حيةّقل  عؿؾستحمؾقل كقؿقاةل يُ 

 أمالح الػضة إػ وضة.



 124 جممع اللغة العربية بدمشق

developing إطفار 

développement 

مقاد كقؿقاةقة إلطفار الصقرة ادةلخق ة ظةذ  عاملاشت

 ؾؿ أت لقح تصقير.وِ 

deviation of particle اكحراف اجلسقؿ 

déviation d'une particule 

تصةةادمف مةةع  رات القشةةط لتغقةةر ادمةةاة شةةر اجلسةةقؿ 

 .اإ ا كاب مشزقكح سةل اهلدف أت تآثرة مع حؼؾ كفرضق

device جفاز ؛كبقطة  

appareil; dispositif 

سةتـبط يجفا  ظذ إلؽست  أت  صةراشؿ يدل ظذ ظـ

كاتةةةف خاصةةةةضطريؼةةةة  ، كالةةةديقد دمّؿةةةع وقفةةةا مؽقِّ

 .تالساكزشتقر تارمها

devitrification  جإزالة التزّج  

dévitrification 

 إػ حتقيؾ البـقة الزجاجقة إػ ضـقة ضؾقرية. مدجظؿؾقة ت

dew كدى 

rosée 

عطةةرات مةةاء تتشةةؽؾ كتق ةةة تؽةةاثػ ضخةةار ادةةاء ذم 

 اهلقاء ظـةدما  ةبط درجةة حةرارة اهلةقاء وتبؾةغ كؿقةة

ضخار اداء الذج حيؿؾف ظـد تؾؽ الدرجةة مةـ احلةرارة 

 حد اإلصباع.

dew point كؼطة الـدى 

point de rosée (de condensation) 

ضبخةار  اظـةدها اهلةقاء مشةبعح  درجة احلرارة التل يغدت

دة.  اداء لدث تزُّ

Dewar flask وظاء ديقار 

vase de Dewar 

ضقةـفام مػةر  مةـ اهلةقاء  جةداريـ مةا تظاء  جةاجل  ت

تحمؽؿ اإلاالي مما يؼؾؾ مةـ اكتؼةال احلةرارة مةـ ادةادة 

ادزػقطة وقف ظـ ضريؼ احلؿؾ أت التقصقؾ كام يػضض 

السطزاب الداخؾقاب جلدارج القظةاء لتخػةقض اكتؼةال 

القظةاء حلػةظ السةقاةؾ  تعؿؾاحلرارة مـف ضاإلصعاع. يس

 .thermos اضاردة أت شاخـة يسؿك أيضح 

dextrorotatory ُمَقامـ( يؿقـي التدوير(  

dextrogyre 

صػة لقشط يةدير مسةتقث اشةتؼطاب الضةقء ادةار 

وقف ضادماة ظؼارب الساظة كام يةراة الراصةد ادقاجةف 

 ٓدماة آكتشار.

diac ِدياك 

diac 

لؾديقد  اديقد لؾتقار ادتـاتب يػت  ذم آدماهغ خالوح 

 سةؾَّطةالعادج ضزقث يبدأ الـؼؾ وقر دمات  الػؾطقةة اد

كام  ظؾقف وؾطقة آ قار. رمزة ذم الدارات اإللؽستكقة

 .diode ACتاشؿف مشتؼ مـ ، ذم الشؽؾ

 

diacaustic ؽاوي بآكؽسارالسطح ال  

caustique par réfraction 

 ة.سةرالسط  ادغؾػ لجصعة ادـؽ

diagonal قطر 

la diagonale 

 ،مستؼقؿ يصؾ ضغ رأشغ اةر مت ةاتريـ ذم مضةؾع

 يؼعاب ذم أحد تجقة متعدد القجقة. أت رأشغ ٓ

diagonal matrix  مصػقفة قطرية 

matrice diagonale 
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 صةةرها أصةػار ظةدا ظـاصةرمصػقوة مرضعة مجقع ظـا

 عطرها الرةقيس. كادصػقوة التالقة:
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diagonalization of matrices 

 جعؾ ادصػقفات قطرية 

diagonalisation des matrices 

ظؿؾقة دمرث ظةذ ادصةػقوات ادرضعةة جلعؾفةا عطريةة 

عطرها  صةرظدا ظـا اها أصػارح صةرأج جلعؾ مجقع ظـا

 .االتل عد يؽقب ضعضفا أصػارح سةل الرةق

diagram خمطط 

diagramme 

 عة ضغ متغريـ.رشؿ ضقا  يقف  العال

dialysis  حتاّل 

dialyse 

ظؿؾقةةة اكتشةةار اكتؼةةاةل ظةةز إاشةةقة تسةةتعؿؾ لػصةةؾ 

 ادذاضات ادتػاتتة ذم الق ب اجلزيئل ضعضفا ظـ ضعض.

dialyzer  ِاز الّتحاّل فَ ج  

dialyseur 

جفةةا  يسةةتعؿؾ إلك ةةا  ظؿؾقةةة التزةةال يشةةتؿؾ ظةةذ 

 وقفا ظؿؾقات اكتشار اكتؼاةقة. ججمؿقظة مـ إاشقة دمر

diamagnetic materials 

 مقاد ذات مغـطقسقة معاكسة 

matériaux diamagnétiques 

مةةقاد  ات مطقاظقةةة مغـطقسةةقة شةةالبة ضؿعـةةك أ ةةا إ ا 

ونب ظزتمفا ادغـطقسقة متقةؾ سةل تفعا ذم حؼؾ مغـطق

دماة احلؼؾ ادغـطق  .سؾَّطادسةل ٕخذ ادماة معاكسٓ 

diamagnetism  مغـطقسقة معاكسة 

diamagnétisme 

 دقاد ادغـطقسقة.بعض اخاصة ممقزة ل

diameter قطر 

diameter 

عطعة مستؼقؿة متر ضؿركز داةةرة أت كةرة تتـتفةل ظـةد 

 حمقط الداةرة أت شط  الؽرة.

diamond اسأد  

diamant 

ادةةقاد سةةةك مةةـ أع صةةؽؾ ضؾةةقرج مةةـ الؽرضةةقب تهةةق

جقةةد لؾؽفرضةةاء تكاعةةؾ جقةةد  ظةةا ل ادعرتوةةة. تهةةق

 لؾزرارة تيتؿقز ضؼريـة اكؽسار فقةقة ظالقة.

diamond structure  اِشق ة أدْ بـقة  

structure du diamant 

تةغ ممركةزيت قّ ضـقة تتؽقب مةـ تةداخؾ صةبقؽتغ مؽعب

القجقة إحدامها مـزاحة ضالـسبة إػ إخةرث ضؿؼةدار 

 يساتج رضع ضقل عطر ادؽع .

diaphragm ِحظار 

diaphragm 

ية صةةرستعؿؾ لتزديد وتزةة مـظقمةة ضعرص معتِؿ يُ 

ضزقةةث تةةدخؾفا كؿقةةة حمةةددة مةةـ الضةةقء. يسةةاظد 

ية ظةـ صةراحلظار ظذ  ػقػ العققب ذم إكظؿة الب

ضريؼ احلمتل دتب دخقل إصةعة الضةقةقة الةقاردة 

 ظذ حمقرها.إػ ادـظقمة ضزاتية كبرة 

diapositive صّػافقة( إجيابقة صػافة(  

diapositif 

صػاوة مـ  جةاج أت  صقرة إجياضقة تتشؽؾ ظذ عاظدةٍ 

 ار  لؽ.

diascope  ّافقاتظارض الشػ  

diascope 

ظةةذ  اوقاتجفةةا  فةةقةل يسةةتعؿؾ إلشةةؼاط الشةةػّ 

 .صاصة أت جدار
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diathermancy  كػاذية حرارية 

diathermanéité 

 ظزها.إلصعاع احلرارج ضالـػق  ا يؿرخاصقة ادقاد التل 

diathermanous ُمـِْػذ حراري 

diathermatique (diathermane) 

مةةادة مـػةةذة لإلصةةعاع احلةةرارج أج إصةةعة حتةةا 

 احلؿراء.

diathermy  كػاذ احلرارة 

diathermie 

وقفةةةا تقةةةارات  تعؿؾضريؼةةةة لؾعةةةالج الػقزيةةةاةل تسةةة

كفرضاةقة ظالقة السدد إلحةداث تسةخغ مقفةعل ذم 

 إكس ة احلقَّة.

diatomic molecule  جزيء ثـائي الذرة 

molécule diatomique 

 جزجء مملػ مـ  رتغ ترتبطاب ضراضطة مـ كقع ما.

dichroic crystal بؾقرة ثـائقة التؾقن ؛بؾقرة لقكاكقة  

cristal dechroïque 

ضؾقرة تتصػ ضخصاةص امتصاص خمتؾػةة ضةاختالف 

البؾقرة هذة  مركبتل فقء مستؼط  يرد ظؾقفا. تبدت

 ضؾقكغ: ضآكعؽا  ضؾقب تضالـػق  ضؾقب آخر.

dielectric كفركافذ 

diélectrique 

إ ا تفةةعا ذم حؼةةؾ كفرضةةاةل  امةةادة ظا لةةة كفرضاةقحةة

خةةارجل تقلةةد وقفةةا حؼةةؾ كفرضةةاةل معةةاكس كتق ةةة 

 اشتؼطاب جزيئات ادادة.

dielectric absorption  َدم الؽفركافذ ٌد ؼْ ف  

absorption diélectrique 

 .dielectric lossاكظر 

dielectric break-down اهنقار الؽفركافذ 

rupture diélectrique 

ظةذ مةادة  سةؾَّطدمات  حةد معةغ لؾزؼةؾ الؽفرضةاةل اد

 كفركاوذة يمدج إػ تصدظفا تمـ ثؿ وؼداب ظا لقتفا.

dielectric constant الؽفركافذ ةثابت  

constante diélectrique 

شعة  cحقث  c/c0 الـسبقة تيساتج يعرف ضالسامحقة

ٓح  ضغ لقحقفةا  مؽلػة تؽقب وقفا ادادة الؽفركاوذة ظا 

شةةعة ادؽلػةةة ظـةةدما يػصةةؾ اخلةةالء ضةةغ لقحقفةةا c0ت

 .relative permittivity اتسؿك أيضح 

dielectric loss  َدم الؽفركافذ ٌد ؼْ ف  

perte diélectrique 

الطاعةة الؽفرضاةقةة الضةةاةعة ضشةؽؾ حةرارج ذم ادةةادة 

 حؼؾ كفرضاةل متغر ظؾقفا. سؾقطالؽفركاوذة كتق ة ت

 .dielectric absorption اتسؿك أيضح 

dielectric susceptibility  مطقاظقة كفركافذية 

susceptibilité diélectrique 

 .electric susceptibilityاكظر 

diesel engine حمرك ديزل 

moteur diesel 

 حمر  احساي داخع تعقدة ادا تت.

difference amplifier مضخؿ تػاضع 

amplificateur différentiel 

 differential amplifierاكظر.

difference in optical path فرق ادسر الضقئي 

différence de trajet optique 

 اضغ صعاظغ فقةقغ جيتا اب تشةطح الضقةل وري ادسر 

سةاتج جةداء عريـةة اكؽسةار هةذا ت nعريـة اكؽسارة  امعقـح 

 ضغ الشعاظغ.شةل القشط ذم وري ادسر اهلـد

differential تػاضع ؛تػاضؾ  

différentiel 
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دالةةةة حؼقؼقةةةة وةةةنب  y=f(x)إ ا كةةةاب تػافةةةؾ:  -1

 هةةةق dyتيرمةةةز لةةةف ضةةةالرمز  yتػافةةةؾ الدالةةةة 

dxxfdyضالتعريػ:  )(  حقث ترمةز)(xf 

 .x ضالـسبة إػ ادتغر f(x)إػ مشتؼ الدالة 

مالف ظالعة ضعؿؾقة التػافؾ أت حيةقج تػافع:  -2

 .تػافالح 

differential amplifier مضخؿ تػاضع 

amplificateur différentiel 

مةةةدخؾغ خرجةةةف الػةةةري ضةةةغ إصةةةاريت  مضةةةخؿ  ت

ةة الػةري، مةع امتـاشةبح  االةدخؾ أت مؼةدارح   ايسةؿك أيضح

difference amplifier. 

differential cross-section مؼطع فعال تػاضع 

section efficace différentielle 

مؼطع وعال ذم ظؿؾقة تصادا تصدر ظـفا جسقامت أت 

وقتقكةةات ضزاتيةةة حمةةددة ضالـسةةبة إػ ادمةةاة اجلسةةقامت 

 القاردة ذم تاحدة الزاتية اد سؿة.

differential equation  معادلة تػاضؾقة 

équation différentielle 

 معادلة تعز ظـ ظالعة ضغ دالة تمشتؼا ا.

differentiation  مػاضؾة 

différentiation 

 إجراء ظؿؾقة التػافؾ.

differentiator مػاِضؾ 

derivateur 

 دارة إلؽستكقة خرجفا يتـاش  مع مشتؼ دالة الدخؾ.

diffraction حققد؛ اكعراج  

diffraction 

Lat: diffringere = حيقد، يـعرج 

اكزراف مقجة ظـد حاوةة أت ظةاةؼ يعةسض ضريؼفةا 

 ظـدما تؽقب أضعاد العاةؼ مـ رتبة ضقل ادقجة.

diffraction grating صبؽة آكعراج 

réseau de diffraction 

صػقزة مةـ الزجةاج أت اةر  لةؽ حػةر ظؾقفةا ظةدد 

خةط ذم  6000ا يةة )كزةقمةـ احلةزت  ادتق اكبر جدح 

 يعؿةؾ ضةالـػق  تمـفةا مةا مـفةا مةا ،السـتؿس القاحدل

 .يعؿؾ ضآكعؽا . تستعؿؾ ذم التزؾقؾ الطقػل

diffraction of X-rays  اكعراج األصعة السقـقة 

diffraction des rayons X 

التق يع ادـتظؿ لؾذرات ذم البؾقرات  سب ض حيدثاكعراج 

تلقس ظذ صبؽة اكعراج. يستعؿؾ ذم الؽشةػ ظـة البـقةة 

ـ  التػصقؾقة لؾبؾقرات أج  تق ع الذرات وقفا.ظ

diffraction pattern صقرة آكعراج 

diagramme de diffraction 

كؿط مـ إهداب تظفر ظةذ صاصةة أت لقحةة كتق ةة 

 أت ثؼ .آكعراج ظذ صؼ أت حرف حاد 

diffractometer مؼقاس آكعراج 

diffractomètre 

جفا  يستعؿؾ لدراشة ضـقة ادةادة ظةـ ضريةؼ اكعةراج 

إصةةةعة السةةةقـقة أت الـستكةةةات أت اإللؽستكةةةات ذم 

 ادادة اددرتشة.

diffuse reflection اكعؽاس اكتثاري 

réfléxion diffuse 

 اكعؽةةا  الضةةقء أت الصةةقت أت إمةةقاج الراديقيةةة

 ظذ شط  خشـ ذم مجقع آدماهات.

diffused junction  وصؾة اكتثارية 

jonction par diffusion 

 رات ذم مادة كصػ كاعؾة تتؽقب كتق ة اكتلار  p-n تصؾة

 داخؾ ادادة كصػ الـاعؾة. ادتؼبؾة أت اداكزة الشقاة 

diffuser كاثر 

diffuseur 
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ل وقفا تدوؼ اهلقاء  ـخػض ادةظة سةةرعايل الالأداة حيقَّ

ظة سةةةرالضةةغط إػ هةةقاء ظةةايل الضةةغط مةةـخػض ال

 ت لؽ ضػضؾ اختـاي ذم جمرث اهلقاء.

diffusion اكتثار 

diffusion 

تغؾغؾ كةقع مةـ اجلسةقامت أت اجلزيئةات ذم حقةز  -1

يشغؾف كقع آخر مـفةا. حيةدث  لةؽ لةدث تجةقد 

ذم أت اجلزيئةةةةات تةةةةدرج ذم كلاوةةةةة اجلسةةةةقامت 

 .molecular diffusion االقشط. يسؿك أيضح 

 .diffusion of lightاكظر  -2

diffusion coefficient ُمعامؾ آكتثار 

cofficient de diffusion 

شةطزغ متؼةاضؾغ كتؾة ادادة ادـتلرة ذم ثاكقة تاحدة ظز 

جلؿؾة ما ظـةدما يقجةد ضقةـفام وةري  مـ مؽع  القاحدة

 .diffusivity ا. يسؿك أيضح m².s-1تتاحدتف  تركقز،

diffusion current تقار آكتثار 

courant de diffusion 

كاصةئ ظةـ تةدرج  p-nتقار كفرضةاةل ذم القصةؾة  -1

 تركقز حامالت الشزـة.

تقار ذم خؾقة حتؾقؾ كفرضاةل يؿلؾ معدل اكتلةار  -2

صةةك يتام يقفا الذج عةد ٓسةرإيقكات ضادماة م

 اةةةة  إيقكةةات ظؾقفةةا. يسةةؿك أيضح ةةةةمةةع ترش

limiting current. 

diffusion equation معادلة آكتثار 

équation de la diffusion 

معادلةةةة تػافةةةؾقة جزةقةةةة تصةةةػ اكتلةةةار اجلسةةةقامت 

ظذ كظرية آكتلةار. تلؾؿعادلةة  اتحقدة الطاعة اظتامدح 

 الشؽؾ التايل:

       

  
           

ذم ضعد أت شةل ٓضال  أت الالضالممثر  هق2حقث 

كلاوةة ادةادة ادـتلةرة ذم  u، حقث ضعديـ أت ثالثة أضعاد

 معامؾ آكتلار. D، تtتذم الؾزظة  rادقفع 

diffusion length ضقل آكتثار 

longueur de diffusion 

متقشط ادساوة التل يؼطعفا جسةقؿ مةـ الـؼطةة التةل 

وقفةا كةالـستب ذم يتقلد وقفا إػ الـؼطةة التةل يؿةتص 

 مػاظؾ كقتج.

diffusion of light اكتثار الضقء 

diffusion de la lumière 

اكعؽا  الضقء ذم مجقع آدماهةات ظةذ شةط  اةر 

 .diffusion اصؼقؾ أت تبعلرة ضالـػق . يسؿك أيضح 

diffusion pump  مضخة اكتثارية 

pompe à diffusion 

قؾةةة مةةـ الزيةةا ة حيؿةةؾ وقفةةا تةةدوؼ جزيئةةات ثؼَقةةؾِ خُمْ 

 .إخالؤةرج جيجزيئات الغا  مـ احلقز الذج 

diffusivity  اكتثارية 

diffusibilité 

ُمعامةةؾ يسةةاتج الـاعؾقةةة احلراريةةة مؼسةةقمة ظةةذ  -1

السعة احلرارية الـقظقة ظـد فغط تكلاوة ثاضتتغ 

 .m² s-¹تيؼا  ضقاحدة 

  .thermal diffusivity اأيضح  تسؿك

 .diffusion coefficientاكظر  -2

digital circuit  دارة رقؿقة 

circuit digital 

ظةذ الةدخؾ  سةؾَّطدارة تست ق  لػؾطقات متؼطعةة ت

ةة ةة اتتعطةةل خرجح كةةذلؽ. تتةةللػ ظةةادة مةةـ  امتؼطعح

 جمؿقظة كبرة مـ البقاضات ادـطؼقة.

digital voltmeter مؼقاس فؾط رقؿي 

voltmètre digital 
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كةةةاتج الؼقةةةا  مؼقةةةا  لؾ فةةةد الؽفرضةةةاةل يعطةةةل 

 ضصقرة رعؿقة.

dilatometer مؼقاس التؿدد 

dilatomètre 

 ،جفةةا  يسةةتعؿؾ لؼقةةا  متةةدد إجسةةاا ضةةاحلرارة

 الساةؾة مـفا تالصؾبة.

dilute solution د  حمؾقل ُُمَد 

solution diluée 

وقةف كؿقةة ادةادة ادذيبةة وقةـخػض ضةذلؽ  تةزادحمؾقل 

 تركقز ادادة ادذاضة ذم تاحدة احل ؿ.

dilution متديد 

dilution 

  يادة كسبة ادادة ادذيبة إػ ادادة ادذاضة.

dimension ُبْعد 

dimension 

أج مـ آدماهات ادسةتؼؾة تادتعامةدة وةقام ضقـفةا  -1

 التل يؿؽـ أب يؼا  وقفا وضاء إعؾقدج.

التعبر ظـ ادؼةادير الػقزياةقةة ضدٓلةة القاحةدات  -2

 (SI)ت الدتلقةةةة إشاشةةةقة ذم مجؾةةةة القاحةةةدا

 )معادٓت إضعادل.

dimensional analysis حتؾقؾ األبعاد 

analyse dimentionelle 

لبقاب صزة ظالعة عاةؿةة ضةغ مؼةادير  تعؿؾضريؼة تس

أت لبقاب تبعقة مؼدار وقزياةل دؼةدار وقزيةاةل  ،وقزياةقة

آخر يرتبط ضالبداهة ضف إٓ أكـا ك فؾ الؼقة التل يـبغل 

الطريؼة ضلب تؽقب عقث تاحدات ضةل روعف إلقفا. تؼ

 ادؼادير الػقزياةقة إشاشقة ذم ضرذم العالعة متامثؾة.

dimer متثاين ؛َمْثـَقي  

dimère 

 جزجء ثـاةل الذرة.

diode ىسـرثـائي ادَ  ؛ديقد  

diode 

متةةةرر التقةةةار ضادمةةةاة تحقةةةد تأحةةةد  p-nتصةةةؾة  -1

 اشتعامٓتف تؼقيؿ التقار ادتـاتب.

 .diode tubeاكظر  -2

diode tube  ّديقد ِصامِمي 

tube diode 

يغ يسةؿك سةةرم أكبقب  جاجل مػر  مـ اهلةقاء  ت

أحةةدمها ادفةةبط تأخةةر ادصةةعد جيةةرج وقةةف تسةةخغ 

ةة ادفةةبط وقغةةدت لإللؽستكةةات تيؼةةقا ادصةةعد  امـبعح

يسةةتعؿؾ لتؼةةقيؿ التقةةار  ،ض ةةذب اإللؽستكةةات إلقةةف

 ادتـاتب.

dioptometer  مؼقاس الؽسرة 

dioptomètre 

 العقـقة. سةرجفا  يستعؿؾ لؼقا  عقة ك

dioptre  ُكسرة 

dioptrie 

حدة عقا  عقة ظدشة أت مرآة تهةل متلةؾ مؼؾةقب ات

 .Dار. ترمزها ضإمت اضعدها ادزرعل مؼدرح 

dip angle زاوية ادقؾ 

inclinaison 

الؽةع فةةل إرسةةل الزاتية ضغ صدة احلؼةؾ ادغـطق

ظـد كؼطة ما تضغ ادستقج إوؼل ظـد تؾةؽ الـؼطةة. 

 .inclination اتسؿك أيضح 

dip circle بقصؾة ادقؾ 

bossoule d'inclinaison 

 ،مؽةةابذم أج سةةةل جفةةا  لؼقةةا   اتيةةة ادقةةؾ ادغـطق

 يتةةللػ مةةـ إضةةرة مغـطقسةةقة حةةرة الةةدتراب ذم مسةةتق

تتؼةرأ  اتيةة ادقةؾ ذم  ،صاعقيل حقل حمقرهةا إوؼةل

ج.  ادؽاب ظذ عرص داةرج مدرَّ
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dipole ذو قطبغُقطباين/  

dipole 

 .electric dipoleاكظر  -

 .magnetic dipoleاكظر -

dipole moment ظزم الؼطباين 

moment dipolaire 

 .electric momentاكظر  -

 .magnetic dipole momentاكظر  -

dipole radiation إصعاع الؼطباين 

radiation d'un dipole 

الةةذج يقلةةدة عطبةةا  مفتةةز سةةةل اإلصةةعاع الؽفرضق

 كفرضاةل أت مغـطقيس.

Dirac constant ثابت ديراك 

constante de Dirac 

 يرمةز لةف ضةالرمز  2πظةذ  امؼسةقمح  hثاضا ضالكةؽ 

 J.s 34-10 × 1,05تعقؿتف العددية 

Dirac delta function  دالة ديراك الدلتاوية 

fonction delta de Dirac 

 .delta functionاكظر 

Dirac equation معادلة ديراك 

équation de Dirac 

معادلةةة اصةةتؼفا ديةةرا  تلخةةذ ضعةةغ آظتبةةار أثةةار 

 تدكغر الالكسبقية.صةرالـسبقية تهل تعؿقؿ دعادلة 

Dirac notations رمقز ديراك 

notation de Dirac 

 .bracketل مشتؼاب مـ كؾؿة >)تِكا ل<)ضرا 

direct- acting pump صـرمضخة فعؾ مبا  

pompe d'action directe 

اكسزاضقة يتصؾ وقفا مؽبس الؼدرة أت مضخة ترددية 

ة ظـ ضريؼ  راع دتب صةرالبخار ضؿؽبس ادضخة مبا

ل.  تجقد حركة مروؼقة أت دتٓب معدِّ

direct current تقار مستؿر 

courant continu 

 .continuous current. اكظر DCأت  dcرمزة 

direct energy band ة صـرظصابة ضاقة مبا  

bande d'énergie directe 

 .direct gapاكظر 

direct gap ة صـرفرجة مبا  

gap direct 

ورجة الطاعة ذم كصةػ الـاعةؾ التةل تؽةقب وقفةا عؿةة 

ظصاضة التؽاوم مؼاضؾةة لؼعةر ظصةاضة الـؼةؾ ذم خمطةط 

ظصاضات الطاعة تحيدث وقفا اكتؼال اإللؽةستب دتب 

 .direct energy band امساظدة وقتقب. تسؿك أيضح 

direct recombination صـراحتاد مبا  

recombinaison directe 

ذم ظصةاضة ثؼة  ذم ظصةاضة الـؼةؾ مةع احتاد إلؽستب 

 ة دتب الؾ قء إػ صاةبة أت تدخؾفا.صةرمباالتؽاوم 

direct vision prism ة صـرمقصقر رؤية مبا  

prisme de vision directe 

 .Amici prismاكظر 
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direct vision spectrometer 

 ة صـرالرؤية ادبامطقاف 

spectromètre de vision directe 

يـزرف وقف اجلزء إتشط مـ الطقػ ظـ  مطقاف ٓ

خط شرة تيتزؼؼ  لؽ ضػضؾ مقصقر يعرف ضاشةؿ 

تهقمملػ مةـ مقصةقريـ  Amiciشةل مقصقر أمقت

متعاعبغ أحةدمها مؼؾةقب ضالـسةبة إػ أخةر، تاحةد 

 بل.الػؾـا تأخر مـ الزجاج التاجل)كرات مـ

direction cosines جققب متام التقجقف 

cosinus directeurs 

 γت βت αدستؼقؿ ذم الػضاء هل جقةقب متةاا الزتايةا 

 oz, oy, oxالتل يصـعفا هذا ادسةتؼقؿ مةع ادزةاتر 

 تهل حتؼؼ العالعة :

cos2 α + cos2 β+ cos2 γ = 1 

directrix دلقؾ 

directrice 

ف ضالـسبة  الؼطةع ادخرتضةل.  إلقةفمستؼقؿ ثاضا يعرَّ

ف الؼطع ادؽةةاوئ وةة شةةةل ظةةذ أكةةف ادزةةؾ اهلـدُيعةةرَّ

لؾـؼةةاط التةةل يؽةةقب ضعةةدها ظةةـ هةةذا ادسةةتؼقؿ تظةةـ 

 .اكؼطة ثاضتة )تسؿك ضمرة الؼطعل ثاضتح 

discharge اكػراغ ؛تػريغ  

décharge 

 .electric dischargeاكظر 

discharge tube أكبقب آكػراغ 

tube à décharge 

 يقف وري جفٍد ظاٍل.سةرظذ م سؾَّطوقف اا  خمؾخؾ يُ  أكبقب

discharger غ الشحـات  مػرِّ

déchargeur 

تشةةقؾة تسةةتعؿؾ لتػريةةغ الشةةزـات الؽفرضاةقةةة مةةـ 

 جسؿ مشزقب.

discomposition effect مػعقل فقغـر 

effet de trouble 

تغةةةر ذم مقافةةةع  رات مةةةادة صةةةؾبة كتق ةةةة عةةةذوفا 

إػ تغةر خقاصةفا الػقزياةقةة يةمدج  اتغرح ضالـستكات 

 .Wigner effect اتالؽقؿقاةقة. يسؿك أيضح 

discontinuity اكؼطاع 

discontinuité 

 ذم الريافقات: ظدا اشتؿرار الدالة ظـد كؼطة معقـة. -1

تهذا ذم تشط ما: ظدا اشتؿرار خقاص القشط  -2

يةةمدج إػ اكعؽةةا  ادقجةةة الةةقاردة ظؾقةةف أت مةةا 

 جزء مـفا.

discord تـافر الـغامت 

discorde 

ظدا اةتالف مزظج لؾسؿع حيدث ظـدما تعزف ظةدة 

ةةة  اأكغةةةاا مقشةةةقؼقة ذم تعةةةا تاحةةةد. يسةةةؿك أيضح

dissonance. 

discrete base  قاظدة متؼطعة 

base discrete 

التل  iجمؿقظة ادت فات أت الؽتّات  ات الدلقؾ ادتؼطع 

jijiحتؼةةؼ ظالعةةة التعامةةد تآشةةتـظاا: uu 

1تظالعة آكتامل:  iii uu 

discrete distribution تقزيع متؼطِّع 

distribution discrète 

 تق ع يرتبط ضؿتزقل متؼطع.

discrete spectrum ضقػ متؼطِّع 

spectre discret 

ضقال ادقجقة عقامح   متصؾة. ار ،متؼطعة ضقػ تلخذ وقف ٕا

discrete variable متؼطِّع متحقل  

variable discret 

 .متزقل تشؽؾ الؼقؿ ادؿؽـة التل يلخذها جمؿقظة متؼطعة
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discriminator circuit دارة متققز 

circuit de discrimination 

ها دُ رِ دارة إلؽستكقة متقز ضغ اإلصارات الؽفرضاةقة التل تَ 

 ت تار مـفا اإلصارة التل حتؼؼ مقاصػات حمددة.

dish  َؼبَ ض  

parabole 

صزـ صؽؾف جزء مـ جمسؿ عطةع مؽةاوئ يقفةع ذم 

يسةؿك  لجمقاج الؽفرضقسةقة. أت مرشؾ حمرعف ٓعط

 .parabolic antenna اأيضح 

disintegration تػؽؽ 

désintégration 

إػ حالة جديدة كتق ةة إصةدارها  ااكتؼال الـقاة تؾؼاةقح 

أت حتقهلةةا  γ اإلصةةعاعأت  βجسةةقامت ملةةؾ اجلسةةقامت 

 إػ صظايا كتق ة عصػفا ض سقامت خارجقة.

disintegration constant التػؽؽ ةثابت  

constante de désintégration 

 .decay constantاكظر 

disjoint events حدثان مـػصالن 

événements séparés 

 حدثاب ٓ راضط ضقـفام.

dislocation اكخالع 

dislocation 

ظدا اكتظاا ذم البـقة  أت ط أت مستقظق  يظفر ظذ هقئة خ

 البؾقرية كتق ة تقّفع الذرات أثـاء تشؽؾ البؾقرة.

disorder ظدم اكتظام 

désordre 

ع الةةةةذرات أت  ةةةة اكزةةةةراف ظةةةةـ آكتظةةةةاا ذم تقفُّ

إيقكات لتشؽقؾ الشبقؽة البؾقرية ادملػة مـ أكلر 

 تاحد. صةرمـ ظـ

dispersion د  تبدُّ

dispersion 

فةقةقة تتةللػ مةـ ظةدة أضةقال مقجقةة تػري حزمة 

لةةدث مرترهةةا ذم تشةةط تتغةةر عريـةةة اكؽسةةارة ضتغةةر 

 ضقل ادقجة.

dispersion in statistical data 

 تشتت ادعطقات اإلحصائقة 

dispersion des données statistiques 

اكتشار ادعطقات اإلحصاةقة ظةذ مةدث تاشةع حةقل 

 عقؿة متقشطة.

dispersion power التبدد قدرة  

pouvoir de dispersion 

، عريـة اكؽسار القشط ضطقل ادقجة مؼقا  ددث تلثر

 تتعطك ضالعالعة: ωيرمز هلا ضاحلرف 

1




y

rb

n

nn


 
هل عراةـ اكؽسار القشط لجلقاب  nbت nrت nyحقث 

ةة  اإصةةػر تإمحةةر تإ ري ضالستقةة  تسةةؿك أيضح

dispersive power. 

dispersive medium د  وشط مبدِّ

milieu dispersif 

ظة الطقريةةة لـةةقع معةةغ مةةـ سةةةرتشةةط تؽةةقب وقةةف ال

إمقاج تاضعة لسددها. تمعظؿ ادقاد مبددة لجمقاج 

هةل اةر  ظذ حةغ ،الؽفرضقسقة إػ درجة أت أخرث

 .مبددة لجمقاج الصقتقة

dispersive power قدرة التبديد 

pouvoir de dispersion 

 .dispersion powerاكظر 

dispersive wave  مقجة مبّددة 

onde dispersive 

 ظتفا الطقرية ضسددها.شةرمقجة تتعؾؼ 
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displacement current تقار آكزياح 

courant de déplacement 

يقجد حقلام يقجةد حؼةؾ كفرضةاةل أت تةقتر كفرضةاةل 

مقجةةقد ذم دارات التقةةةار  متغةةر مةةع الةةزمـ. تهةةق

معةدل تغةر  يسةاتجت ،تقار الـؼؾ ادتـاتب إفاوة إػ

. Dتيرمز لف ظادة ضاحلرف  الؽفرضاةلمت ف آكزياح 

ادؽلػةةة يسةةاتج تقةةار الـؼةةؾ الةةذج  تقةةار آكزيةةاح ذمو

يدخؾ مـ أحد الؾبقشغ تخيرج مـ الؾبق  أخةر. 

وةةال  اظةذ ادؽلػةةة مسةتؿرح  سةؾَّطأمةا إ ا كةاب التةةقتر اد

 يقجد تقار اكزياح وقفا.

displacement law قاكقن آكزياح 

loi de déplacement 

عاكقب يـص ظذ أب الشدة العظؿةك لإلصةعاع احلةرارج 

الصةةادر ظةةـ جسةةؿ أشةةقد تـةةزاح ضادمةةاة ضةةقل ادقجةةة 

ة احلةرارة. تالصةقغة الريافةقة لةف جضارتػاع در صةرإع

إػ درجةة حةرارة  Tقةث ترمةز ح λm. T = 2898 هل:

ادقجةة ادؼاضةؾ ضةقل إػ   λm اجلسؿ إشقد ضةالؽؾػـ ت

لؾـفايةةة العظؿةةك لؽلاوةةة اإلصةةعاع مؼةةدرة ضةةادقؽرتب. 

 .Wien displacement law ايسؿك أيضح 

displacement vector متجف آكزياح 

vecteur de déplacement 

مت ف مبدؤة ادقفع إتل لـؼطة ما ت ايتةف ادقفةع 

 إخر هلذة الـؼطة.

display َظْرض ؛إطفار  

affichage 

متلقةةةؾ مرةةةةل لؾؿعؾقمةةةات الرعؿقةةةة تالؽتاضقةةةة  -1

 تالرشقمقة.

 .display screenاكظر  -2

display screen صاصة ظرض 

écran d'affichage 

صاصةةة إلؽستكقةةة تعةةرض ظؾقفةةا ادعؾقمةةات تكةةاتج 

العؿؾقات ادختؾػةة كشاصةة أكبةقب إصةعة ادفبطقةة 

 .display اتسؿك أيضح 

dissipation تبديد 

dissipation 

ذم معظةؿ  احراريح  فقاع الطاعة الذج يلخذ صؽالح  -1

سةؿك ي ،زمـةلال فضؿعدل اإحقاب تيعز ظـف كؿقح 

 .energy dissipation اأيضح 

معدل تغر عريـةة آكؽسةار مةع ضةقل ادقجةة أت  -2

 التقاتر ظـد ضقل مقجة أت تقاتر معطك.

dissipative force  دة  ققة ُمبدِّ

force dissipative 

معاكسةة لؾزركةة يضةقع ظؿؾفةا ضشةؽؾ حةرارج عقة 

 ملؾ عقث آحتؽا .

dissociation حتؾُّؾ 

dissociation 

وصةةؾ جةةزجء إػ جةةزيئغ أت أكلةةر ضػعةةؾ التصةةادا 

 ض سقامت أخرث أت ضامتصاصف أصعة كفرضقسقة.

dissolution اكحالل ؛ذوبان  

dissolution 

 إ اضة مادة ذم شاةؾ ما.

dissonance تـافر الـغامت 

dissonance 

 .discordاكظر 

distance عدبُ  ؛مسافة  

distance 

 البعد ضغ كؼطتغ تيؼا  ضادس تأجزاةف أت مضاظػاتف.

distillation تؼطر 

distillation 

تبخةةر مةةادة مملػةةة مةةـ خؾةةقط شةةقاةؾ ضالتسةةخغ 
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قةة مـػصةؾة ت لةؽ ضاإلوةادة تظتتؽلقػ الـةقاتج ذم أ

 .مـ تػاتت السقاةؾ ذم درجات اؾقا ا

distinguishable particles  جسقامت متاميزة 

particules distinguables 

تؽةةةقب اجلسةةةقامت متاميةةةزة إ ا كاكةةةا اةةةر متطاضؼةةةة 

ل أت كاكةا متطاضؼةة )كاإللؽستكات تالزتتقكات مةلالح 

إٓ أكف يؿؽـ تتبع مسار كؾ مـفا مـ حقث ادبدأ. تهةذا 

آرتقاب التتبع ار ممؽـ ذم مقؽاكقؽ الؽؿ ضسب  مبدأ 

تهةذا  ،تلذلؽ ٓ تؽقب اجلسقامت ادتطاضؼة وقةف متاميةزة

 ما يعرف ضؿبدأ ٓ متايز اجلسقامت ادتطاضؼة.

distorted waveform صؽؾ مقجة مشقه 

forme d'onde déformée 

جقبل لإلصارة حيةدث كتق ةة تطبقةؼ إصةارات  صؽؾ ٓ

 احلال ذم ادضخامت.ل تت ات  احلدتد ادسؿقحة كام ه

distortion ه  تشقُّ

distorsion 

ية يتغةر وقةف التؽبةر مةع صةرظق  ذم ادـظقمات الب -1

البعد الزاتج لؾ سؿ مما جيعةؾ اخلطةقط ادسةتؼقؿة 

 ذم إخقؾة التل تشؽؾفا ادـظقمة مـزـقة. تبدت

أج تغةةةر اةةةر مراةةةقب وقةةةف ذم صةةةؽؾ إصةةةارة  -2

كفرضاةقةةةة كتق ةةةة مرترهةةةا ذم دارة إلؽستكقةةةة أت 

 ر.تشط كاعؾ آخ

distributed capacitance قزظة تمقاشعة م  

capacitance distribuée 

مقاشعة مق ظة ظذ مؾػات خاكؼ أت مؾةػ ظةادج أت 

ةزة  اضغ الدارات ادت اترة متققزح  هلةا ظةـ مقاشةعة مركَّ

 ذم مؽلػ.

distributed element ع صـرظـ متقزِّ  

élément distribué 

مملةةػ مةةـ جمؿقظةةة مؽقكةةات )مؼاتمةةة أت  صةةةرظـ

مقاشعة أت حتريضقةل مق ظة ظذ كامؾ ضـقتف اهلـدشقة 

 كام ذم خطقط الـؼؾ.

distribution  ّعتقز  

distribution 

 رشؿ لدالة يظفر وقف تؽرار الصػات تادؼادير الػقزياةقة.

distribution function  ّعدالة التقز  

fonction de distribution 

تؾزؼ ضؽؾ عقؿة دتغر ظشقاةل احةتامل حةدتث دالة 

 هذة الؼقؿة.

 .distribution of random variable: ايسؿك أيضح 

distribution of random variable 

 عدالة التقزّ 

distribution de variable aléatoire 

 .distribution functionاكظر 

distribution of velocities  ّعسـرع التقز  

distribution des vitesses 

ظةدد  vظة سةةرظة تعطل ظـد كؾ عقؿة لؾسةردالة ذم ال

تجمةال فةقؼ  vظتفا ضةغ شةرجزيئات الغا  التل تؼع 

ت لةةؽ ذم كةةؾ تاحةةدة مةةـ  vمتـةةاٍة ذم الصةةغر حةةقل 

 ظة.سةركطاي ال

distributive law قاكقن تقزيعي 

loi distributive 

العؿؾقةات يةـص ظةذ اشةتؼالل كةاتج فةل عاكقب ريا

ب  ضع ضةرظـ الستق  الذج دمرث وقف. وعؿؾقة ال

 :لؾؼاكقب التق يعل ضالـسبة لؾ ؿع تالطرح وؿلالح 

x (y + z) = x. y + x. z 

 x (y - z) = x. y - x. zت 

disturbance تشقيش ؛اضطراب  

perturbation 

جةةةقدة  ذمتةةداخؾ ضػةةقع اةةةر مراةةقب وقةةةف يةةمثر 

 .ةآشتؼبال الراديقج أت التؾػز
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diurnal variations  تغرات يقمقة 

variations diurnes 

التغر الققمل ذم اجلا ضقة إرفقة ظـةد كؼطةة مةا ظةذ 

 شط  إرض.

divergence ق تباُظد ؛تػرُّ  

divergence 

تباظد إصعة الضقةقة ضعضةفا ظةـ ضعةض ضػعةؾ  -1

دة ملالح  أت تباظد حزمة اإللؽستكةات  ،ظدشة مبعِّ

مفبطقةةةةةة ضػعةةةةةؾ تةةةةةداوع ذم أكبةةةةةقب أصةةةةةعة 

 اإللؽستكات وقام ضقـفا.

 اجلداء السؾؿل لؾؿةمثر كةاضال ات:قذم الرياف -2

uادت فذم 

تيعز ظـةف  uxت uyت uz  ج ادركبات 

 ضالعالعة :

z

u

y

u

x

u
uudiv zyx

















 

divergent rays  أصعة متباظدة 

rayons divergents 

طل أت ظـ ظدشةة مبعةدة أت ؼأصعة صادرة ظـ مـبع ك

 ضة.مـعؽسة ظـ مرآة حمدَّ 

diverging lens  ظدشة مبعِّدة 

lentille divergente 

ل حزمة الضقء ادتقا ية إػ حزمة متباظدة.  ظدشة حتقِّ

diverging mirror  بة  مرآة حمد 

miroir convexe 

اظةد مرآة تعؽس حزمة فقةقة متقا ية تةرد ظؾقفةا وتب

 تهل مرآة شطزفا ادػضض حمدب. ،ضغ أصعتفا

divisibility  َقُسقِمق ة 

divisibilité 

 .عاضؾقة عسؿة ظدد ظذ آخر ضدتب ضاٍي 

domain  مـطؼة 

domaine 

مـطؼةةة داخةةؾ جسةةؿ صةةؾ  تصةةطػ وقفةةا العةةزتا 

ادغـطقسةةةةةقة أت العةةةةةزتا الؽفرضاةقةةةةةة لؾةةةةةذرات أت 

 .ذم ادماة تاحد اجلزيئات

domain wall  جدار ادـطؼة 

mur du domaine 

 .Bloch wallاكظر 

donor atom  ذرة ماكحة 

atome donneur 

ظةةدد مةةـ إلؽستكةةات التؽةةاوم أكةةز ممةةا يؾةةزا  هلةةا رة 

لتشةةؽقؾ الةةرتاضط مةةع الةةذرات اد ةةاترة ذم الشةةبقؽة 

البؾقرية وت عؾ ادادة كصػ الـاعؾة التل تضاف إلقفا 

 .donor impurity اتسؿك أيضح  .nمـ كقع 

donor level مستقى ضاقة اداكحات 

niveau du donneur 

مستقج ضاعة يؼع ذم ظصاضة الطاعة ادزظقرة لـصةػ 

، مةـ ععةر ظصةاضة الـؼةؾ ذم خمطةط الطاعةة اكاعؾ عريبحة

 تيبعد ظـف ضؿؼدار ضاعة تليـ اداكزات.

dopant ة ضعؿصائب  

dopant 

عؾقؾةة التؽاوم يضةاف ضساكقةز شةل ثالثل أت فا صةرظـ

إػ ادةةةادة كصةةةػ الـاعؾةةةة كالسؾقسةةةققا أت اجلرمةةةاكققا 

 .nأت الـقع  pالـقع مـ لتزقيؾفا إػ مادة كصػ كاعؾة 

doping تطعقؿ 

dopage 

إفاوة مؼصقدة لذرات صةاةبة إػ مةادة كصةػ كاعؾةة 

أت مـ  nكؼقة لتزقيؾفا إػ مادة كصػ كاعؾة مـ الـقع 

حقث تؽقب حامالت الشزـة إلؽستكات أت  pالـقع 

 ظذ الستق . اثؼقضح 
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Doppler broadening تقشع دوبؾر 

élargissement de Doppler 

ظة شةةر يادة ظرض اخلطقط الطقػقة ضسةب  تػةاتت 

حركة الذرات التل تصدر اإلصعاع أت متتصةف ت لةؽ 

 كتق ة دػعقل دتضؾر.

Doppler displacement اكزياح دوبؾر 

déplacement de Doppler 

مؼةةدار التغةةر ذم تةةردد مقجةةة ضسةةب  مػعةةقل دتضؾةةر 

 تيعطك ذم حالة إمقاج الؽفرضقسقة ضالعالعة:

cos
c

v

f
'f





1
 

تةردد  fظة الضةقء تشةةر cظة ادتزةر  تشةةر vحقث 

الزاتية ضغ ادماة حركة ادـبع تادماة الراصةد  θادـبع ت

لؼقةةا   دتضؾةةر مةةلالح  يسةةتعؿؾ اكزيةةاح ضالـسةةبة إلقةةف.

ةةةشةةةةر  اظة السةةةقارات ظةةةذ الطرعةةةات. يسةةةؿك أيضح

Doppler shift. 

Doppler effect مػعقل دوبؾر 

effet Doppler 

التغر ذم تردد إمقاج الةذج يرصةدة مراعة  كتق ةة 

 تجقد حركة كسبقة ضغ الراصد تادـبع.

Doppler shift اكزياح دوبؾر 

décalage de Doppler 

 .Doppler displacementاكظر 

Doppler shift of spectral lines 

 كزياح دوبؾر لؾخطقط الطقػقة ا

effet Doppler pour les raies spectrales 

اكزياح مقاعع اخلطةقط الطقػقةة كتق ةة دػعةقل دتضؾةر 

ظة حركةةةة الـ ةةةقا شةةةةريسةةةتػاد مـةةةف ذم حسةةةاب 

 تإجراا السامتية.

dose meter  مؼقاس اجلرظة 

dosimètre 

جفةةا  أت مةةادة تسةةتعؿؾ لؼقةةا  جرظةةة اإلصةةعاع أج 

 .dosimeter ايسؿك أيضح  ،الؽؾقة

dose of radiation جرظة اإلصعاع 

dose de radiation 

 .absorbed dose of radiationاكظر 

dose rate meter  مؼقاس معدل اجلرظة 

indicateur du taux d' irradiation 

الؽؾقةةة جفةةا  يسةةتعؿؾ لؼقةةا  معةةدل تؾؼةةل اجلرظةةة 

 لإلصعاع ذم  مـ معغ.

dosimeter  مؼقاس اجلرظة 

dosimeter 

 .dose meterاكظر 

dot notation  اصطالح الـؼطة 

notation du point 

تفةةع كؼطةةة كبةةرة ظـةةد أحةةد ضةةرذم كةةؾ مؾةةػ مةةـ 

ادؾػةةةغ ادؼسكةةةغ ذم دارة كفرضاةقةةةة يػقةةةد ذم حتديةةةد 

ل لؾتةةةقتر الـةةةاتج ظةةةـ -اإلصةةةارة الصةةةزقزة )  أت 

 تزريض ادتبادل.ال

dot product ؾ ؿي جداء داخع ؛ُجداء شُّ  

produit scalaire 

A اجلداء الداخع دت فتةغ

Bت 


ادؼةدار العةددج  هةق 

إػ  Bت Aحقةةةةةث ترمةةةةةز  AB cos θالسةةةةةؾؿلل  )أت

Aضقيؾتل ادت فغ 

Bت 


 إػ الزاتية ضقـفام. θتترمز  

double concave lens ظدشة مؼعرة القجفغ 

lentille biconcave 

 .biconcave lensاكظر 

double convex lens ظدشة حمدبة القجفغ 

lentille biconvexe 

 .biconvex lensاكظر 
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double refraction اكؽسار مضاَظػ 

birefringence 

 .birefringenceاكظر 

double slit صؼ مزدوج 

fente double 

ب لتقفةق  السةؾق  عؿاليسةتمت اتراب صؼاب فقؼاب 

 احلال ذم دمرضة صؼل ياكغ.ل ادقجل لؾضقء كام ه

double weighing وزن مضاظػ 

double pesée 

ضريؼة لؾق ب يقفع وقفةا اجلسةؿ ادةراد ت كةف ذم كػةة 

 اثاضتحة تقا ب ثؼالح  ـ ات ض اكبف حتكشمقزاب تتقفع 

 مةا تهةذا ،ذم الؽػة إخرث يسؿك العديؾ امقفقظح 

جيعؾ حساشقة ادقزاب الت ارية ثاضتة مفام كاكةا كتؾةة 

 للبات محقلة ادقزاب. ااجلسؿ ادطؾقب ت كف كظرح 

doublet  ثـائقة 

doublet 

اب ذم الطةقل  ةاتر تج مـ اخلطةقط الطقػقةة مت -1

 .ادقجل كخطل الصقديقا

ة مركبةةة مملػةةة مةةـ ظدشةةتغ متالصةةؼتغ ظدشةة -2

 لتخػقػ  يقافا.

doughnut  كعؽة شقارية 

tube toroïdal 

ظات سةةرأكبقب شقارج الشؽؾ تظـد اشةتعاملف ذم اد

 .toroidal ايسؿك أيضح  ،يػر  مـ اهلقاء

drag effect مػعقل السحب 

effet de trainee 

عقة خيضع هلا جسةؿ يتزةر  ذم مةاةع تتةمثر ذم ادمةاة 

 معاكس ٓدماة حركتف.

drain فصـرم  

drain 

حةامالت  تـطؾؼ كزقةث ذم الساكزشتقر احلؼع سةرم

عـةاة الـاعؾقةة ضقـةف تضةغ  مةـإكلرية الؼادمةة الشزـة 

 .ث ادصدرسةرم

drift اكسقاق 

dérive 

حركة حامالت الشةزـة ذم مةادة كصةػ كاعؾةة ضتةلثر 

 حؼؾ كفرضاةل.

drift current تقار آكسقاق 

courant de dérive 

تقار جسقامت مشزقكة ذم حؼؾ كفرضةاةل تهقيتعؾةؼ 

ضؽلاوةةة حةةامالت الشةةزـة تحركقتفةةا تصةةدة احلؼةةؾ 

 الؽفرضاةل ادطبؼ.

drift mobility حركقة آكسقاق 

mobilité de dérive 

ضقاحةدة حلامالت الشزـة  قشطكالآكسقاي ظة شةر

 .مت اكسة ذم مادة كصػ كاعؾةاحلؼؾ الؽفرضاةل 

drift transistor تراكزشتقر اكسقاقي 

transistor de derive 

تراكزشتقر يتغر تةدرج تركقةز الشةقاة  ظةذ امتةداد 

 -ظـةةد تصةةؾة الؼاظةةدة  اعاظدتةةف ضزقةةث يؽةةقب ظالقحةة

ةةت الباظةةث تيغةةد  -ظـةةد تصةةؾة الؼاظةةدة  امـخػضح

ع. تتؿتع أملال هةذة الساكزشةتقرات ضاشةت اضة  اد ؿِّ

 القة.لؾسددات الع اجقدة جدح 

drift velocity ظة آكسقاقشـر  

mobilité 

حؼةؾ حامؾة الشزـة التةل تتزةر  ذم ظة شةرمتقشط 

 .مقجقد ذم كصػ كاعؾ أت أكبقب كفرضاةل كفرضاةل

driven oscillator يسـرهزاز ق  

oscillateur force 

 هزا  تقاوؼل تغذيف عقة متغرة مع الزمـ.
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driving mirror مرآة الؼقادة  ؛مرآة الرؤية اخلؾػقة  

rétroviseur 

 اتاشةةعح  مةةرآة حمدضةةة يؽشةةػ هبةةا شةةاةؼ العرضةةة حؼةةالح 

 خؾػف وتزيد مـ شالمة عقادتف هلا.

drop  قطرة 

goutte 

ة كؿقة مـ الساةؾ تلخذ صؽالح  خيتؾةػ ح ؿفةا  اكرتيح

 ضزس  كقع الساةؾ تالظرتف الساةدة.

drop model of nucleus  كؿقذج الؼطرة لؾـقاة 

modèle de la goutte nucléaire 

ف الـةةةقاة ضؼطةةةرة شةةةاةؾ اةةةر عاضةةةؾ كؿةةةق ج يشةةةبِّ 

مةةـ الظةةقاهر  العديةةدَ  الـؿةةق ُج  سةةةرلالكضةةغاط. يػ

 الـقتية تتػاظال ا.

Drude model كؿقذج دروده 

modèle de Drude 

أتل كظريةةة لؾـؼةةؾ احلةةرارج تالؽفرضةةاةل ذم الػؾةةزات 

ضقاشةةطة اإللؽستكةةات احلةةرة تعتؿةةد ظةةذ اإلحصةةاء 

 .1900التؼؾقدج تفعفا الػقزياةل إدا  درتِدة ظاا 

drum ضبؾ ؛ضبؾة  

tambour 

جفا   زيـ لؾؿعطقات تادعؾقمات ذم حاشقب يلخةذ 

ظة  ات شط  خارجل عاضؾ سةرصؽؾ أشطقاكة دتارة ض

غةةـط يؿؽةةـ عةةراءة ادعطقةةات مـةةف أت الؽتاضةةة ظؾقةةف لؾتؿ

 ضػضؾ ظدة رؤت  كتاضة تعراءة جماترة لف.

dry cell بقؾ جاف 

pile sèche 

خؾقة لتقلقد تقار مستؿر يلخذ وقفا الؽفرلقةا صةؽؾ 

ظةةذ كطةةاي تاشةةع ذم  عؿؾلةةذا وفةةل تسةةت ،ظ قـةةة

 إجفزة اإللؽستكقة ادزؿقلة.

dry ice جؾقد جاف 

neige carbonique 

أكسةةقد الؽرضةةقب ادت ؿةةد يسةةتعؿؾ ٕاةةراض ثـةةاةل 

 يتصعد إػ اا  دتب ادرتر ضاحلالة الساةؾة. تهق، التزيد

dry objective  جسؿقة جافة 

objectif sec 

ٓح  لؾ سةؿ  احؼقؼقحة ظدشة جسؿقة ذم جمفر تشؽؾ خقا

 ادػزقص دتب اطسفا ضالزيا.

duality  ْة ي  قِ ـَ َمث  

dualité 

 .duality principleاكظر 

duality of wave- particle 

 ة ادقجة واجُلسقؿي  قِ ـَ َمثْ 

dualité onde- particule 

 .duality principleاكظر 

duality principle  َةي  قِ ـَ ثْ مبدأ اد  

principe de dualité 

 كةام امقجقحة اادبدأ الذج يـص ظذ أب لؾ سقامت شةؾقكح 

 .duality ايسؿك أيضح  .اجسقؿقح  الجمقاج شؾقكح  أب

Dulong and Petit law قاكقن دولقكغ وبتي 

loi de Dulong et Petit 

)ذم  صةةرعاكقب يـص ظذ أب جداء الؽتؾةة الذريةة لعـ

احلالةةة الصةةؾبة ل ذم حرارتةةف الـقظقةةة ثاضةةا ت لةةؽ 

 .صةرلؾعديد مـ العـا

duralumin ديقرالقمغ 

duralumin 

 ـغـقز تتؿقز ضصالضتفا.شبقؽة مـ إدـققا تالـزا  تاد

dynamic resistance  مؼاومة حتريؽقة 

résistance dynamique 

ادقفةةقع ذم  صةةةرادؼاتمةةة الؽفرضاةقةةة لةةجداة أت العـ

 حالة التشغقؾ.
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dynamical analogies  متاثالت حتريؽقة 

analogies dynamiques 

جلؿةؾ العاةةدة ادعةادٓت التػافةؾقة  ضريؼة متلؾ وقفا

مقؽاكقؽقة أت صةقتقة ضةدارات كفرضاةقةة تحؾفةا توةؼ 

 كظرية الدارات.

dynamics ديـامقؽ ؛ظؾؿ التحريؽ  

dynamique 

ورع مـ ظؾؿ ادقؽاكقؽ يدر  شةؾق  إجسةاا ظـةد 

 خضقظفا لؼقث تغر مـ حركتفا.

dynamo ديـامق ؛مقلد كفربائي  

dynamo 

جفةةا  حيةةقل الطاعةةة ادقؽاكقؽقةةة إػ ضاعةةة كفرضاةقةةة 

تيتللػ ظادة مـ مغـطةقس يةدتر  امستؿرح  الد تقارح وقق

ضةةغ عطبقةةف عؾةة  دّتار يتةةللػ مةةـ ظةةدد مةةـ الؾػةةات 

خةةاص. يعتؿةةد مبةةدأ ظؿؾةةف ظةةذ  مؾػقوةةة ظةةذ كزةةق

 خاصة التزريض الؽفرضقيس.

dynamometer  ربقعة 

dynamometer 

 كاضض. عاملأداة تستعؿؾ لؼقا  صدة عقة أت مزدتجة ضاشت

dynatron ديـا ترون 

dynatron 

يتصةػ ادـزـةل ادؿقةز لةف ضؿؼاتمةة أكبقب إلؽست  

شالبة، ت لؽ ضسب  اكبعةاث إلؽستكةات ثاكقيةة مةـ 

 إكقد، تؼؾؾ مـ صدة التقار ضا دياد وؾطقة إكقد.

dynatron effect مػعقل الديـاترون 

effet dynatron 

يـتج ظـدما تؽقب مقةزات  ،مػعقل مؽاوئ دؼاتمة شالبة

 ،مقةةزات التزقيةةؾل  ات مقةةؾ شةةال  أتاإللؽةةستد )

 .tetrode تكؿلال ظؾقف: مقزات إكقد ذم الصاما

dyne  ديـة: واحدة ققة 

dyne 

تاحةةدة الؼةةقة ذم اجلؿؾةةة السةةغلقة حقةةث تؼةةا  ادسةةاوة 

ـ ضاللاكقةةةة. تهةةةل  تؿس تالؽتؾةةةة ضةةةالغراا تالةةةزم ضالسةةـة

ضالتعريػ الؼقة التل إ ا أثرت ذم جسؿ كتؾتف اراا تاحةد 

 كققتـ. 5-10 تتساتج 1cm/s²مؼدارة  اف تسارظح تْ بَ كَس أ

dynode ى ثاكقيسـرم  

dynode 

تطقػتف إصةدار ث ذم الصاما ادضاظػ الضقةل سةرم

مةـ جةراء اصةطداا كةؾ إلؽةستب إلؽستكات ثاكقية 

 .ضفيع شةر

dysprosium ِدشزوشققم 

dysprosium 

الؾةقب ضةرج ضةةل وؾزج مـ إترضة الـادرة و صةرظـ

تكتؾتةةف الذريةةة الـسةةبقة  66ظةةددة الةةذرج  Dyرمةةزة 

تكؼطةةةة اكصةةةفارة  8,551كلاوتةةةف الـسةةةبقة  162,50

1412 oC  2567تكؼطةةة اؾقاكةةف oC يسةةتعؿؾ ذم ،

 .عضباب التزؽؿ ٓمتصاص الـستكات ذم ادػاظالت

*   *   * 
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ear trumpet بقق سؿعي 

cornet acoustique 

خمروط مػتقح الطرفغ يقضع ضرفف الضقؼ ذم إذن 

 لقساظد ظذ السؿع.

Earth األرض 

Terre 

هلوا مظفور  ،أحد الؽقاكب التل تدور حوق  الموؿ 

كصووػ  ،قريووب مووـ الؽوورة مضووغقضة ظـوود الؼط ووغ

ذم حغ ي ؾغ  اكقؾق مسر  6357الؼط غ  أحد قطرها إػ

 .اكقؾق مسر  6378كصػ قطرها ظـد خط آشتقاء 

earthing تلريض 

mise à la terre 

ب التقوار موـ سووروصؾ كفربائل بإرض لتسوفقؾ ت

الدارات الؽفربائقة إػ إرض ظـود حودوث ظطوؾ. 

 .grounding  اويسؿك أيضر 

eccentric ٓ مركزي  

excentrique 

ـ صػة جل  دائرية إػ ترددية أو بالعؽ .فاز وحق  ارحركة م

eccentric cam  ٓ مركزية، تباعد مركزيَحَدبة  

came excentrique 

ط ؼ ظوذ مركو ا اهلـد قرص يدور حق  حمقرٓ  أو شوول ـي

ـ مرك ا.ظذ حمقطف قرص ذو كتقء   يدور حق  حمقر مار م

 متتبع هزاز مسطح القجف

 
ٓ مركزي  تباعد 

eccentricity  ٓمركزية، تباعد مركزي  

excentricité 

 .درجة ابتعاد حمقر الدوران ظـ ادرك  اهلـديس -0

هل كسو ة بعود كؼطوة موـ الؼطوع  ،لؼطع خمروضل -2

ظووـ ادقوور  إػ بعوودها ظووـ الوودلقؾ ادرافووؼ لووف، 

 .e يرم  هلا بارحرف

echelon grating شبؽة َدَرجقة 

réseau échelon 

ذم جوو ء صووغر مووـ  ظووا    َمْقوو صوو ؽة اكعووراج ذات 

تتوللػ موـ ظودد . لؾتقؾقوؾ الطقػول تستعؿؾالطقػ 

تقضوعة وادتساوية الخااكة اد ،مـ الصػائح ال جاجقة

و يؿؽووـ أن  ،بعضووفا فووق  بعووو ظووذ صووقرة درج

 بآكعؽاس أو بالـػقذ. عؿؾتست

echo صدى 

écho 

 ،أمقاج مـعؽسوة ظوذ شوطح واشوعذم الصقت:  -0

ووحوودث  .تسووؿع متؿقوو ة ظووـ إمووقاج الصووادرة

ظووـ مصوودر  اذلووؽ ظـوودما يؽووقن العوواك  بعقوودر 

 .امسر  17ي يد ظذ  ابعدر الصقت 

ذم آتصآت: ادقجة العائدة إػ ادرِشؾ بتولخر  -2

 زمـل كاف لتؿقق ها ظـ ادقجة ادرَشؾة.

echo sounder مسبار بالصدى 

sondeur sonore 

ام  ادققطووات أو لتقديوود لسووز أظوو عؿؾجفوواز يسووت

ظوـ ضريوؼ إصودار ك ضوة  ،مقاقع أجسوا  توت ادواء

وققاس ال مـ الالز  لعقدهتا إػ  ،أمقاج فق  صقتقة

ادصوودر بعوود اكعؽاشووفا ظووذ قوواع ادقووقط أو ظووذ 

 ذم اداء.ادراد تديد مققعفا إجسا  
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echometer مؼقاس الصدى 

échomètre 

صقتقة صادرة  جفاز يؼق  ال مـ الػاصؾ بغ مقجة

 ومقجة مـعؽسة.

echotomography التصقير ادؼطعي بالصدى 

tomographie sonore 

تصووقير بالصوودت يعتؿوود ظووذ إرشووا  أمووقاج فووق  

وموـ  ،صقتقة ظذ اجلسؿ واشتؼ ا  صداها ادـعؽ 

 ؿ تمؽقؾ صقرة ثالثقة إبعاد بارحاشقب.ثَ 

eclipse خسقف، كسقف 

éclipse 

جر  شاموي  اأو ج ئقر  اكؾقر  طاهرة فؾؽقة وحتجب فقفا

بسوو ب وقووقع جوور  نخوور بقـووف وبووغ الراصوود ظووذ 

اشووتؼامة واحوودة. فعـوود الؽسووقف تتجووب المووؿ  

ظـودما يتؼوواضع خمووروط طووؾ  اأو حؾؼقروو اأو ج ئقروو اكؾقرو

ويؽقن ظـدها الؼؿر بغ الموؿ   ،الؼؿر مع إرض

وإرض. أما اخلسقف فققدث ظـدما يدخؾ الؼؿور 

وتؽوووقن  ، خموووروط طوووؾ إرضذم اأو ج ئقرووو اكؾقرووو

 إرض بغ المؿ  والؼؿر.

eddy currents تقارات دّوامقة، تقارات فقكق 

courants de Foucault 

تتقرض ذم كتؾة كاقؾة كتقجوة دّوامقة تقارات كفربائقة 

متغوور. ويـووتج ظووـ هوو ا سووول تعرضووفا لتوودفؼ مغـطق

نثوار حراريوة ذم الؽتؾوة الـاقؾوة تسو ب  االتقارات غال ر 

إٓ أكف يؿؽـ ختػوقو هو ا الضوقاع  ،ذم الطاقة اضقاظر 

ظـ بعضفا إذا جعؾت الؽتؾة بصقرة صػائح مع ولة 

بعووو. ولؾتقووارات الدوامقووة فقائوود تط قؼقووة ظديوودة 

 .Foucault currents اكادؽابح. وتسؿك أيضر 

edge dislocation اكخالع احلافة 

dislocation de bord 

كقع مـ العققب اخلطقة ذم الم قؽات ال ؾقرية يؽوقن فقوف 

ـ ال رات مؼقامر   ذم أحد أج اء ال ؾقرة. مستقت إضاذم م

 

edge effect مػعقل احَلاَفة 

effet de bord 

يؽقن ارحؼؾ الؽفربائل بوغ لوقحل مؽخػوة مموققكة 

 .اافاهتحظذ لقحل ادؽخػة باشتخـاء  اوظؿقدير  مـتظامر 

effective capacitance مقاسعة فّعالة 

capacité effective 

موـ دارة حموددتغ ادقاشعة اإلمجالقة بغ أي كؼطتغ 

 كفربائقة.

effective half-life عؿر الـصػ الػعال 

demi-vie effective 

ادوودة الالزمووة ٓكتصوواف مووادة ممووعة ذم جسووؿ حوول 

 .ابس ب التػؽؽ اإلصعاظل والطرح ال ققلقجل معر 

effective mass كتؾة فّعالة 

masse effective 

ذم كظريوة ادقصوؾقة  ُيستعؿؾوشقط أبعادا أبعاد الؽتؾة 

ذم إجسا  الصؾ ة لقصػ شؾقك حامالت الموقـة. 

تسووؾؽ اإللؽسوكووات ذم سووول ف قجووقد حؼووؾ كفرضق

كلهنا جسقامت حرة كتؾتفا تساوي الؽتؾوة  اادادة شؾقكر 

الػعالة التل تتققوػ ظوذ مقضوعفا ذم ظصوابة الطاقوة، 

 ختتؾػ ظـ الؽتؾة ارحؼقؼقة. هلو

effective nuclear charge شحـة الـقاة الػعالة 

charge nucléaire effective 
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التول يتورثر معفوا إلؽوسون ذم ذرة  Zeffالمقـة ادقج وة 

بعد حو ف صوقـة اإللؽسوكوات  متعددة اإللؽسوكات

 التول هول أقوربإخرت ذم اددار كػسف أو ذم اددارات 

 .Z  مـ صقـة الـقاة الػعؾقة اتجب ج ءر وإػ الـقاة 

effective potential   الُكؿقن فع  

potentiel effectif 

جلؿؾووة الؽقلووق  ؽؿووقن الجيؿووع بووغ ضووول تع وور ريا

 والؽؿقن الـاتج ظـ آكدفاع ال اوي.

effective value ققؿة مـتجة، ققؿة فعالة 

valeur efficace 

هوول ادؼوودار  ،دؼوودار كفربووائل ذم دارة تقووار متـوواوب

الؽفربووائل لتقووار مسووتؿر لووف كػوو  إثوور ارحووراري 

وتساوي اجل ر السبقعل دتقشوط مربوع ادؼودار أ  

 أثـاء دور كامؾ.

effective wavelength صقل مقجي فّعال 

longueur d'onde effective 

الطووق  ادووقجل إلصووعاع وحقوود الؾووقن ُيؿووت  مووخؾام 

فقؽوقن هو ا الطوق   ،ُيؿت  إصعاع غر وحقد الؾقن

ادووقجل هووق الطووق  ادووقجل الػّعووا  ل صووعاع غوور 

 القحقد الؾقن.

efficiency مردود، كػاءة 

rendement, efficacité 

 كس ة الطاقة ادػقدة التل تعطقفوا نلوة أثـواء زموـ معوغ

وهوق أقوؾ  ،إػ الطاقة التل تلخو ها أثـواء هو ا الو مـ

 .امـ القاحد دومر 

efficiency of counter كػاءة العّداد 

rendement du compteur 

 إػ اإلصعاع الؽع. كس ة اإلصعاع ال ي يعّدا العداد فعالر 

efficiency of ideal engineمردود ادحرك ادثايل 

rendement d'un moteur idéal 

الؼقؿة الـظرية دردود ادقّرك ارحوراري حمسوقبة وفوؼ 

 اد دأ الخا  لؾسمقديـامقؽ.

efflorescence ر  َتزهُّ

efflorescence 

 موـ ادرك وات ال ؾقريوة اأو ج ئقرو اَفْؼُد ماء الت ؾقر كؾقر 

 ظـد تعرضفا لؾفقاء.

effort جمفقد 

effort 

 الؼقة التل ت  هلا نلة أو ُت    ذم ظؿؾقة ما.

effusion اكدفاق 

effusion 

ادسوار ارحور بصوغرة بادؼاركوة  ،خروج غاز مـ فتقة

 اتف.ئالقشطل جل ي

eigen equation معادلة ذاتقة 

équation propre 

و ة ال اتقوة والؼقؿوة ال اتقوة ادعادلة التل تربط بغ الدال 

ووضووول دوومثر ريا معادلووة الؼووقؿ  اخطوول. تسووؿك أيضر

 . eigenvalue equationال اتقة هل ا ادمثر 

eigenfrequency تردد ذايت 

fréquence propre 

 أحد السددات التل يؿؽـ جلؿؾة مفت ة أن هتت  بف.

eigenfunction   ة ذاتقةدال  

fonction propre 

 فقفوواهوول الدالووة التوول إذا أثوور  ،خطوولضووول دوومثر ريا

وبة بعدد هوق الؼقؿوة ال اتقوة ضورادمثر بؼقت كػسفا م

 ادؼابؾة هل ا الدالة.

eigenstate حالة ذاتقة 

état propre 

مخووؾ مقضووع  ،لؽووؾ مؼوودار فق يووائل قابووؾ لؾرصوود
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جمؿقظوة موـ ارحوآت  ،اجلسقؿ أو اكدفاظوف أو شو قـف

توودظك حآتووف ال اتقووة بققووث إذا كووان اجلسووقؿ ذم 

إحووداها كاكووت هلوو ا ادؼوودار ققؿووة حمووددة هوول الؼقؿووة 

ال اتقة. وتؼابؾ كؾ ققؿة ذاتقة لؾؿؼدار الؼابؾ لؾرصد 

 حالة ذاتقة واحدة أو أكخر.

eigenvalue ققؿة ذاتقة 

valeur propre 

ل أن خطوول هوول العوودد الوو ي يـ غووضووول دوومثر ريا

ب بف الدالوة ال اتقوة وأو ادّتجوف الو الم لؾؿومثر ضورتُ 

ه ا الدالوة ال اتقوة  ذملقؽقن اجلداء كتقجة تلثر ادمثر 

 وأو ادّتجف ال الم.

eigenvalue equation معادلة الؼقؿ الذاتقة 

équation propre 

 .eigen equationاكظر 

eigenvector مت جف ذايت 

vecteur propre 

يساوي الصوػر  هق متجف ٓ ،مثر ريايدلتققيؾ أو 

 ا التققيوووؾ، والعاموووؾ الووو ي بووويتغووور مـقووواا  وٓ

ب بووف ضقيؾووة ادتجووف كتقجووة هلوو ا التققيووؾ هووق ضووورتُ 

 الؼقؿة ال اتقة ادؼابؾة.

eikonometer مؼقاس األبعاد ادجفرية 

iconomètre 

ادجفور لقتوقح ققواس  قوةمؼقاس مدّرج يرّكب ظذ ظقـ

 اجلسؿ ال ي يماهد فقف. أبعاد

einstein أيـشتايـ 

einstein 

و ذم رحدة ضاقة ضقئقة تساوي جداء ظودد أفقغواداو

 ضاقة فقتقن واحد لف التقاتر اددروس.

Einstein function دالة أيـشتايـ 

fonction d'Einstein 

ذم معادلوووة ارحووورارة الـقظقوووة جلسوووؿ  ،دالوووة التقزيوووع

وهل تػوسض  قملالؽؿقؽاكقؽ اداد ـقة ظذ  ،صؾب

 أن ذرات اجلسؿ كؾفا هتت  بالتقاتر كػسف.

Einstein-De Haas effect 

 دي هاس - مػعقل أيـشتايـ

effet Einstein-de Hass 

ؼضقب حديدي حر ارحركة حوق  الطػقػ لدوران ال

 حمقرا لدت تغقر مغـطتف فجلة.

einsteinium أيـشتايـققم 

einsteinium 

شؿل ك لؽ كسو ة إػ  ،الققراكقق بعد  ما صورمـ ظـا

 99وظوددا الو ري  Esرمو ا  ،العامل ألزت أيـموتايـ

 يـمول ،256و  243بغ  تؼع وإظداد الؽتؾقة لـظائرا

ذم آكػجوووووارات الـقويوووووة ويؿؽوووووـ تضووووورا ذم 

وو ،ادػوواظالت الـقويووة ومتطوواير  اوهووق فعووا  كقاموير

شؾ يقس. ظؿور الـصوػ  860ويـصفر ظـد الدرجة 

 .ايقمر  270هق  254لؾـظر 

Einstein's photoelectric equation 

 )الػقتقكفربائقة( معادلة أيـشتايـ الؽفرضقئقة

équation d'Einstein de l'effet photoélectrique 

موـ  اة بغ ضاقة الػقتقن الو ي يـتو ع إلؽسوكرواادساو

والطاقوة  ػؾو وجمؿوقع دالوة العؿوؾ هلو ا ال فؾو شطح 

 ارحركقة ل لؽسون ادـتَ ع.

elastic َمِرن 

élastique 

 اقادر ظذ اشوتعادة صوؽؾف وحجؿوف إصوؾقغ تؾؼائقرو

 بعد زوا  ش ب التمقيف.

elastic collision تصادم َمِرن 

collision élastique 

فقوف الطاقوة ارحركقوة اإلمجالقوة لمجسوا    ؼكتصاد  ت

 ادتصادمة حمػقطة ٓ تتغر.
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elastic constant ثابتة ادُروكة 

constante d' élasticité 

 الخقابووت التوول تووربط بووغ إجفوواد وشووط موورن إحوودت

 مخؾ ُمعامؾ َيـْغ. واكػعالف،

elastic fatigue  َالل ادُروكةك  

fatigue élastique 

 سووؾقطكؼصووان ادروكووة ذم جسووؿ موورن بعوود تؽوورار ت

 إجفادات ظؾقف مرات ظديدة.

elastic force ققة ادُروكة 

force élastique 

قووقة داخؾقووة تـموول ظووـ تمووقا جسووؿ صووؾب موورن ٓ 

 فتتعؾووؼ بامضووقف وإكووام بالتمووقا الؾقظوول الوو ي يعاكقوو

 وهل ققة حمافظة.

elastic limit حّد ادُروكة 

limite d' élasticité 

الؼقؿة الؼصقت ل جفاد ال ي إذا أّثر ذم جسوؿ مورن 

 ٓ يـتج ظـف تمقا دائؿ ذم اجلسؿ.

elastic medium وسط َمِرن 

milieu élastique 

تعؿوؾ ، وشط تتقلد فقوف قوقت لودت إزاحوة جو ء مـوف

 ظذ إظادتف إػ وضعف إصع.

elastic modulus معامؾ ادُروكة 

module d'élasticité 

 ايسؿك أيضر . آكػعا إػ كس ة اإلجفاد 

Young modulus of elasticity أو 

modulus of elasticity. 

elastic scattering تبعثر َمِرن 

diffusion élastique 

ت عخر اجلسقامت لدت تصوادمفا موع جسوقامت أخورت 

ت ؼوك فقوف الطاقوة ارحركقوة  اأي تصوادمر  ،امركرو اتصادمر 

 اإلمجالقة حمػقطة.

elastic waves أمقاج َمِركة 

ondes élastiques 

ذم وشوووط مووورن فتـؼوووؾ جسوووقامُتف  موووورأموووقاج تـت

ادـ احة آكدفاَع إػ اجلسوقامت ادجواورة ثوؿ تعوقد 

 إػ وضعفا إصع.

elasticity ُمروكة 

élasticité 

قدرة جسؿ موا ظوذ مؼاوموة التموقهات الـاصوئة ظوـ 

واشووتعادة صووؽؾف  ،اكضووغاط وأصوود  وأقوو   وأفتووؾ 

 وحجؿف إصؾقغ ظـد زوا  اإلجفاد ادط ؼ ظؾقف.

electret طكفري  

électret 

جسؿ ظاز  وحتػظ بالتؽفرب بعود خضوقظف رحؼوؾ 

 الؽفربووووائل روهووووق الـظوووو ،كفربووووائل ممقووووت

 لؾؿغـطق  الدائؿ.

electric arc ققس كفربائقة 

arc électrique 

اكػراغ كفربائل ذم غاز يصق ف ضقء شواضع وحورارة 

وتقار  اوحدث ظادة بػر  جفد مـاػو كس قر  ،صديدة

يغ جيوري التقوار بقوـفام سوورظايل المدة ذم فرجة بغ م

 ظـ ضريؼ بالزما غازية.

electric charge شحـة كفربائقة 

charge électrique 

خاصووووة مووووـ خووووقاص بعووووو اجلسووووقامت مخووووؾ 

والموووقـة كقظوووان:  ،اإللؽسوكوووات والزوتقكوووات

شال ةومخؾ صقـة اإللؽسونم ومقج وة ومخوؾ صوقـة 

وتتـووافر  ادتعاكسووةالزوتووقنم. تتجوواذب المووقـات 
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وتؼواس  ،ققة كقلقنم المقـات ادتامثؾة بؼقة وتدظك

 .Cالمقـة ذم مجؾة القحدات الدولقة بالؽقلقن 

electric circuit دارة كفربائقة 

circuit électrique 

 ات الؽفربائقووة ادقصووق  بعضووفاظوودد مووـ ادؽقكوو

تومدي وطقػوة حموددة مخوؾ  كاقالر  امسرر  ب عو لتؽقن

التضاقؿ أو آهتو از. يؿؽوـ أن تتؽوقن الودارة موـ 

 مؽقكات مـػصؾة أو أن تؽقن دارة متؽامؾة.

electric condenser مؽثِّػة كفربائقة 

condensateur électrique 

مووـ  ، وتتؽووقنخلوو ن صووقـة كفربائقووةتسووتعؿؾ أداة 

 كاقؾغ بقـفا ظاز .

electric conduction 

 كؼؾ كفربائي ،تقصقؾ كفربائي

conduction électrique 

إمووا باكتؼووا  الوو رات أو  ،ريووان التقووار الؽفربووائلج

كووام هووق ارحووا  ذم الغووازات وذم  ،اجل يئووات ادتليـووة

كوام هوق ارحوا  ، أو باكتؼوا  اإللؽسوكوات ،الؽفرلقت

 وذم أكصاف الـقاقؾ. ػؾ اتذم ال

electric current تقار كفربائي 

courant électrique 

 صودة حودةاكفربائقة ذم وشط كاقؾ. إن و اتريان صقـج

ريووان ج، وهووق يعوواد   Aالتقووار الؽفربووائل هوول إم وور 

 صقـة كفربائقة مؼدارها كقلقن واحد ذم ثاكقة واحدة.

electric dipole قطباين كفربائي 

dipôle électrique 

مجؾوووة صوووقـتغ كفربوووائقتغ متسووواويتغ وخمتؾػتووول 

 اإلصارة تػصؾ بقـفام مسافة قصرة.

electric dipole approximation 

 تؼريب الؼطباين الؽفربائي

appoximation du dipôle électrique 

التؼريب ال ي يقصػ فقف ترثر ذرات ادادة أو ج يئاهتوا 

 الؼط اكقة فؼط.مع الضقء بع ومفا الؽفربائقة 

electric discharge 

 تػريغ كفربائي ؛اكػراغ كفربائي

décharge électrique 

آكػراغ: مرور تقار كفربائل خوال  غواز بػضوؾ  -0

 تليـ ذراتف.

ـ جسؿ ممققن. -2  التػريغ: زوا  المقـة الؽفربائقة ظ

electric displacement اكزياح كفربائي 

déplacement électrique 

حودة ادسواحة ذم وشوط اومـ خال  التدفؼ الؽفربائل 

، Dظاز  مقضقع ذم حؼؾ كفربائل، يرم  لوف بوارحرف 

ارحؼوؾ ذم صودة  εداء السوامحقة الؽفربائقوة ويساوي ُجو

 .electric induction ا. يسؿك أيضر Eالؽفربائل 

electric energy صاقة كفربائقة 

énergie électrique 

مووورت ط بوووالظقاهر أي صوووؽؾ موووـ أصوووؽا  الطاقوووة 

الؽفربائقوووة مخوووؾ ضاقوووة صوووقـات كفربائقوووة بقؽوووؿ 

 مققعفا ذم حؼؾ كفربائل.

electric field حؼؾ كفربائي 

champ électrique 

 ذمالػضاء ادقوقط بموقـة كفربائقوة حقوث تومثر قوقة 

وهوق  إجسا  أو اجلسقامت ادمققكة ادقجقدة فقوف.

 أحد ارحؼق  إشاشقة ذم الط قعة.

electric flux تدفؼ كفربائي 

flux électrique 

خووال  شووطح هووق التؽامووؾ ادؿتوود ظووذ هوو ا السووطح 

درك ة ارحؼوؾ الؽفربوائل العؿقديوة ظؾقوف. إن التودفؼ 

الؽفربووائل مووـ خووال  شووطح مغؾووؼ وحووقط بمووقـة 

 كفربائقة ٓ يتعؾؼ بمؽؾ ه ا السطح.
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electric flux density كثافة التدفؼ الؽفربائي 

densité du flux électrique 

 حدة السطح.اخال  و مـ التدفؼ الؽفربائل

electric forces ققى كفربائقة 

forces électriques 

وهول جاذبوة  ،الؼقت الػاظؾة بغ الموقـات الؽفربائقوة

ودافعووة إذا  ،إذا كاكووت المووقـات مووـ كووقظغ خمتؾػووغ

موع جوداء  اكاكت مـ كقع واحد وتتـاشب صودهتا ضوردر 

 .مربع ال عد بقـفام عم االمقـتغ وظؽسر 

electric hysteresis كفربائي بِطاء  

hystérésis électrique 

 .ferroelectric hysteresisاكظر 

electric induction حتريض كفربائي 

induction électrique 

 .electric displacementاكظر 

electric moment عزم كفربائي 

moment électrique 

وهق يساوي جوداء إحودت  ،الؽفربائلظ   الؼط ا  

 صقـتل الؼط ا  ذم ادسافة بغ صقـتقف.

electric motor حمّرك كفربائي 

moteur électrique 

 نلة لتققيؾ الطاقة الؽفربائقة إػ ضاقة مقؽاكقؽقة.

electric network شبؽة كفربائقة 

réseau électrique 

 .ب عو جمؿقظة مـ دارات كفربائقة متصؾ بعضفا

electric polarization استؼطاب كفربائي 

polarisation électrique 

آك ياح الـس ل لؾمقـات ادقج وة والسوال ة ذم ذرة أو 

 .مادة ظازلة كتقجة خضقظفا رحؼؾ كفربائل خارجل

electric potential جفد كفربائي، كؿقن كفربائي 

potentiel électrique 

حوودة المووقـة اوذم هووق الطاقووة الؽامـووة  ،ذم كؼطووة مووا

ويسواوي العؿوؾ اد و و   ،ادقضقظة ذم تؾؽ الـؼطوة

ؼووؾ ارححوودة المووقـة الؽفربائقووة ادقج ووة ذم الـؼووؾ و

ويؼدر  ،مـ الالهناية إػ ه ا الـؼطةادعـل ؽفربائل ال

 . Vط ورم ا ؾْ بالوػُ 

electric power قدرة كفربائقة 

puissance électrique 

الؽفربائقة أو اشتفالكفا ادعد  ال مـل إلكتاج الطاقة 

 . Wوتؼاس بالقاط ورم ا

electric quadrupole رباعي األقطاب الؽفربائي 

quadrupôle électique (ou quadripôle) 

لؾقؼوؾ  امؽافئرو ع لؾمقـات الؽفربائقة يقلود حؼوالر ز  قَ تَ 

الـوواتج ظووـ قط وواكقغ كفربووائقغ ظ مايووا متسوواويان 

 ومتعاكسان ذم آدماا وتػصؾ بقـفام مسافة صغرة.

electric quadrupole moment 

 عزم رباعي األقطاب الؽفربائي

moment du quadripôle électrique 

مؼدار ممقِّ  لتقزع المقـات الؽفربائقة وهوق يسواوي 

ومقجووب ظـوودما  ،الؽوورويالصووػر ذم حالووة التووقزع 

ٓر  ذم أحود آدماهوات  يؽقن تقزع الموقـات متطواو

 .تقزع مػؾطح ذم حالةوشالب 

electric screening حجب كفراكدي 

écran électrostatique 

جووب وحتغؾقػوف بؿقصوؾ جقود وذلوؽ ب ،حجوب حقِّو 

 تلثرات ارحؼق  الؽفراكدة فقف.

electric sheilding تدريع كفربائي 

blindage électrique 

أو  ،وشائؾ دـع التؼاط اإلصارات غر ادرغوقب فقفوا
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 صوووورأو ح ،َكْ وووت إصوووعاع إصوووارات غووور مطؾقبوووة

 اإلصارات ادرغقبة ذم مساراهتا ادؼررة.

electric susceptibility طقاعقة كفربائقةم  

susceptibilité électrique 

 ادقضقع ذم حؼؾ كفربوائل Pكس ة اشتؼطاب العاز  

E   جداء صودة هو ا ارحؼوؾ ذم شوامحقة الػوراغإػ εo، 

   وهوول ظوودد ٓ أبعوواد لووف.
 

   
وو   اوتسوواوي أيضر

السووامحقة الـسوو قة لؾعوواز .    حقووث        

 . susceptibility اوتسؿك أيضر 

electrical capacity سعة كفربائقة 

capacité électrique 

 ،كؿقكوفلـاقؾ مع و  هل كس ة صقـتف الؽفربائقة إػ 

 . Fتؼاس بالػارادو

electrical conductivity 

 ُمقِصؾِق ة كفربائقة، كاقؾقة كفربائقة

conductivité électrique 

 ،موا الؽفربواء ؾ بوا موادة  ِص قْ تعز ظـ الدرجة التل تُ 

وهل مؼؾقب ادؼاومقوة وادؼاوموة الـقظقوةم وتسواوي 

كسوو ة ضووق  ادقصووؾ إػ جووداء مؼاومتووف ذم شووطح 

كس ة كخافة التقار ادار ذم ادقصؾ  اأيضر أو هل  ،مؼطعف

 ،إػ صدة ارحؼؾ الؽفربائل ال ي يسو ب مورور التقوار

ر بق  .Ω.m)و1-حدة اوتؼد 

electrical conductor 

 مقصؾ كفربائي، كاقؾ كفربائي

conducteur électrique 

فور   سوؾقطادادة التل تقصوؾ التقوار الؽفربوائل لودت ت

وهول تتوقي جسوقامت مموققكة  ،كؿقن ظوذ ضرفقفوا

 .ػؾ اتمخؾ معظؿ ال ،رية ذم ادادةقادرة ظذ ارحركة بقُ 

electrical impedance مماكعة كفربائقة 

impédance électrique 

بصووقغتفا الـسوو ة بووغ الػؾطقووة وصوودة التقووار ادتـوواوب 

ذم دارة يؿؽـ أن تقي مؼاومات ومؽخػوات العؼدية 

 . impedance اووصائع. وتسؿك أيضر 

electrical insulator عازل كفربائي 

isolant électrique 

 ،جسوووؿ لوووف مؼاومقوووة ومؼاوموووة كقظقوووةم ظالقوووة

 لؾؿقصالت الؽفربائقة أو فاصالر  حامالر  يستعؿؾ

يان التقار غر ادرغقب فقوف مـفوا إػ شوربقـفا دـع 

 أجسا  أخرت.

electrical permittivity سامحقة كفربائقة 

permittivité électrique 

 .permittivityاكظر 

electrical resistance مؼاومة كفربائقة 

résistance électrique 

يان التقووار سووورخاصووة ادووادة مووـ حقووث مؼاومتفووا ل

الؽفربووائل. وهوول تسوواوي كسوو ة الػؾطقووة إػ صوودة 

وتساوي اجل ء ارحؼقؼل موـ ادامكعوة  التقار ادستؿر.

 ذم التقار ادتـاوب.

electrical resistivity مؼاومقة كفربائقة 

résistivité électrique 

حدة الطق  ومساحة امؼاومة حجؿ مـ ادادة ضقلف و

 . resistivity احدة ادساحة. وتسؿك أيضر او فمؼطع

electricity كفرباء 

électricité 

الظووقاهر الػق يائقووة ادتعؾؼووة بالمووقـات الؽفربائقووة 

 ارحركة أو السؽقن.ونثارها ذم حالتل 

electrification تؽفرب، كفربة 

électrification 

وإلؽسوكواتم إػ جسوؿ أو  إضافة صقـات كفربائقوة

 فا مـف.ك ظ
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electroluminescence تللؼ كفريب 

électroluminescence 

ـ مادة كتقجة ت  حؼؾ كفربائل ظؾقفا. سؾقطإصدار الضقء م

electroacoustics كفرصقتقات 

électroacoustique 

فووورع العؾوووؿ الووو ي يووودرس تقيوووؾ ضاقوووة إموووقاج 

 الصقتقة إػ إصارات كفربائقة أو بالعؽ .

electro-chemical equivalent 

 مؽافئ كفركقؿقائي

équivalent électrochimique 

ومؼودرة كتؾة ادادة ادتقّلدة أو ادستفؾؽة ذم ظؿؾقة كفرلة 

ـاء مرور كؿقة موـ الؽفربواء قودرها فوارادي أثبالغرا م 

ظـودما دموري  ماكقلوقن تؼري رو 96600واحد ومايعواد  

 .%100ه ا العؿؾقة بتقار كفربائل مردودا 

electrode ى، إلؽرتودسـرم  

électrode 

وو كاقووؾ يؽووقن موودخالر  لؾتقووار الؽفربووائل ذم  اأو خمرجر

 خؾقة أو ذم مؼقاس لؾػؾطقة أو غر ذلؽ.

electrode gap ينيسـرفجقة بني م  

distance entre électrodes 

 . analytical gapاكظر 

electrodialysis حتاّل كفربائي 

électrodialyse 

يع الػرز الغمائل أو تعديؾف بقضع غماء كصػ سورت

 يغ.سوركػقذ بغ م

electrodynamics حتريؽ كفربائي، إلؽرتوديـامقؽ 

électrodynamique 

خيت  بدراشوة العالقوات الؼائؿوة فرع الػق ياء ال ي 

 بغ الظقاهر الؽفربائقة وادغـطقسقة وادقؽاكقؽقة.

electroendosmosis تـاضح داخيل كفربائي 

électro-endosmose 

موورور كفرلقووت ظووز غموواء أو فاصووؾ مسووامل بتوولثر 

 حؼؾ كفربائل.

electrokinetic potential كؿقن كفرحركي 

potentiel électrocinétique 

الؽؿووقن الؽفربووائل بووغ شووطقغ ذم مجقووع السووقائؾ 

 الؽؿقن زيتا. ايسؿك أيضر  .وإجسا  الصؾ ة

electrokineticsحركقات كفربائقة، كفرحركقات 

électrocinétique 

فووورع الػق يووواء الووو ي يووودرس حركوووة الموووقـات 

أو  ،الؽفربائقووة أو التقووارات الؽفربائقووة ذم الوودارات

رحؼووق  الؽفربائقووة حركووة اجلسووقامت ادمووققكة ذم ا

 ف الـظر ظـ ارحؼق  ادتقلدة ظـفا.صوروادغـطقسقة ب

electrolysis كفرلةحتؾقؾ كفربائي ،  

électrolyse 

ٓر  أو  تّؾووؾ مركووب أيووق  وكفرلقووتم شووقاء كووان حمؾووق

ـ ضريووؼ موورور تقووار كفربووائل مسووتؿر فقووف  ،امصووفقرر  ظوو

ت سووورلؽووسود أو ادفتـتؼووؾ إيقكووات السووال ة كقووق اإل

وادقج ة كقق السالب وهـاك تعتد  إيقكوات  ،ادقجب

 وتتقق  إػ ذرات أو ج ور تظفر صػاهتا الؽقؿقائقة.

electrolyte كفرلقت 

électrolyte 

Gr: electro + lutos = حمرر 

أو هال  أو مصفقر وحوقي أيقكوات  احمؾق  مائل غال ر 

 يؿؽـ أن يتقؾؾ بالتقؾقؾ الؽفربائل.

electrolytic capacitor مؽثػة كفرلقتقة 

condensateur électrolytique 

مػصووقلغ بؽفرلقووت  َل قشووغمؽخػووة مؽّقكووة مووـ 

 ض ؼة رققؼة مـ إكسقد. مـفام يرشب ظذ ادقجب
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electromagnet مغـطقس كفربائي 

électroaimant 

الو ي مؾػ كفربائل وحوقط بؼؾوب موـ ارحديود الؾوغ 

ادؾوػ وتو و  يتؿغوـط لودت مورور تقوار كفربوائل ذم 

 مغـطتف باكؼطاع التقار.

electromagnetic كفرصقيس 

électromagnétique 

 متعؾؼ بالظقاهر التل تمسك فقفا الؽفرباء وادغـطقسقة.

electromagnetic bomb قـبؾة كفرصقسقة 

bombe électromagnétique 

شووالح مصووؿؿ لمووؾ ظؿووؾ إجفوو ة اإللؽسوكقووة ذم 

 كفرضقسقة صديدة.كطا  واشع بقاشطة ك ضة 

electromagnetic field حؼؾ كفرصقيس 

champ électromagnétique 

 متالزمغ.سول تركقب مـ حؼؾغ كفربائل ومغـطق

electromagnetic induced transparency 

 اضة كفرصقسقً شػافقة حمر  

transparence induite électromagnétique 

اكتموار  ذمبقاشوطتفا إزالوة تولثر القشوط  جيوريتؼـقة 

 ح مة كفرضقسقة فقف.

electromagnetic isotope separation 

 افصؾ الـظائر كفرصقسقً 

séparation électromagnétique d'isotopes 

اإلفوووادة موووـ اكقوووراف اجلسوووقؿ ادموووققن ذم حؼوووؾ 

يتققػ ظذ كتؾتف وكام ذم ادطقواف  ااكقرافر سول مغـطق

 الؽتعم لػصؾ الـظائر.

electromagnetic mass كتؾة كفرصقسقة 

masse électromagnétique 

زيادة الؽتؾة الظاهريوة جلسوؿ مموققن بسو ب تورثرا 

 ال ي يقلدا.سول مع ارحؼؾ الؽفرضق

electromagnetic radiation إشعاع كفرصقيس 

rayonnement électromagnétique 

تتؽقن مـ حؼؾغ كفربوائل  كفرضقسقة مقجة ضاقة

متعاموديـ أحوديا  هيتو ان ذم ادمواهغسول ومغـطق

ظووذ أخوور وواقعووغ ذم مسووتق ظؿووقدي ظووذ ادموواا 

 اكتمار ادقجة.

electromagnetic spectrum صقػ كفرصقيس 

spectre électromagnétique 

ضقووػ اإلصووعاظات الؽفرضقسووقة بؿاتؾووػ أضقاهلووا 

مووـ  بآكتؼووا  - وهووق يمووؿؾ ،ادقجقووة أو تردداهتووا

صوعة غاموا إ -كقق إضق  صورالطق  ادقجل إق

وإصعة السقـقة وإصوعة فوق  ال ـػسوجقة والضوقء 

ادرئوول وإصووعة تووت ارحؿووراء وإمووقاج ادؽرويووة 

كؾفوا ذم  هو ا إموقاج موورتـتو ،وإمقاج الراديقية

 .اذم الخاكقة تؼري ر  امسر  108×3ظة تساوي سوراخلالء ب

 

electromagnetic theory كظرية كفرصقسقة 

théorie électromagnétique 

كظريوووة تعوووالج الظوووقاهر الؽفربائقوووة وادغـطقسوووقة 

والعالقووات بقـفووا وتؼووق  فقفووا معووادٓت مؽسووقيؾ 

 بدور أشايس.

electromagnetic wave مقجة كفرصقسقة 

onde électromagnétique 
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مقجووة َظْرضووقة هلووا مرك تووان متغرتووان متعاموودتان 

ظذ ادمواا  كفربائقة ومغـطقسقة، وادرك تان ظؿقديتان

اكتمووووار ادقجووووة. ختضووووع إمووووقاج الؽفرضقسووووقة 

 دعادٓت مؽسقيؾ.

 

electromagnetism الؽفرصقسقة 

électromagnétisme 

الظقاهر الؽفربائقة دراشة ب خيت فرع الػق ياء ال ي 

 وادغـطقسقة والعالقات بقـفام.

electrometer مؼقاس الؽفرباء، إلؽرتومرت 

électromètre 

جفووواز ققووواس كفراكووودي لؼقووواس فووور  اجلفووود أو 

الموووقـات الؽفربائقوووة ظوووـ ضريوووؼ ققووواس الؼوووقة 

 قكة بالؽفرباء.ادمثرة ذم شطقح ممقادقؽاكقؽقة 

electrometer tube ِصامم مؼقاس الؽفرباء 

tube d'électromètre 

غ مووـ اهلووقاء ذو مؼاومووة ظالقووة  صووام  إلؽووسو  مػوور 

الػؾطقوات ادسوتؿرة مفؿتف تسفقؾ ققاس التقارات أو 

 ذم الصغر. ادتـاهقة

electromotive force (e.m.f) 

 (ق.م.ك)ققة حمركة كفربائقة 

force électromotrice (f.e.m) 

فووا ادقلوود ؿـقدقلوود كفربووائل هوول الطاقووة التوول ي -0

لؽووؾ كقلووقن جيتووازا أو يسووتفؾؽفا الؽقلووقن ذم 

 الدارة كؾفا وتؼاس بالػؾط.

يغ سوورالؽفربائل ارحاصؾ بغ مالػر  ذم الؽؿقن  -2

 غر متامثؾغ مغؿقريـ ذم كػ  الؽفرلقت.

electron إلؽرتون 

électron 

جسووقؿ أويل مسووتؼر صووقـتف الؽفربائقووة هوول المووقـة 

السووووووووووال ة ققؿتفووووووووووا ادطؾؼووووووووووة  إولقووووووووووة  

 وكتؾتف السوؽقكقة  كقلقن  19-10×1,60210تساوي

كقؾق غرا  ول لؽسون جسقؿ مضاد  10-31×9,109

 .ممقجب المقـة هق ال قزترون وأو ال قِزتقن

electron accelerator ع اإللؽرتوكاتسـرم  

accélérateur d'électrons 

ع اإللؽسوكووات لقؽسوو فا ضاقووات ظالقووة سووورجفوواز ي

ظذ ش قؾ ادخا  ذم تقلقد إصعة السقـقة أو  فتستعؿؾ

 ذم إحداث تػاظالت كقوية.

electron beam حزمة إلؽرتوكقة 

faisceau électronique 

شقؾ موـ اإللؽسوكوات تسور ذم اخلوالء بادمواا معوغ 

مخوؾ  ،اظة كػسوفا تؼري روسورتؽقن ل لؽسوكات فقف ال

 إصعة ادف طقة.

electron binding energy 

 صاقة ارتباط اإللؽرتون

énergie de liaison de l'électron 

هول  ،ب ّرة مخالر  ،اإللؽسون بؿـظقمة ما الطاقة التل تربط

ـ ادـظقمة.  الطاقة القاجب تؼديؿفا لف لؽل يتقرر م

electron capture  َإلؽرتون سـرأ  

capture d'un électron 

فقوـاػو  اأحد بروتقكات كوقاة الو رة إلؽسوكرو شورأ

وهوو ا يعوواد  إصوودار  ،االعوودد الوو ري لؾـووقاة واحوودر 

وهق يومدي إػ آشتعاضوة ظوـ  .بقزترون مـ الـقاة

الزوتووقن بـووسون ذم الـووقاة الـادمووة ويعووز ظووـ ذلووؽ 

YeX  بادعادلة: A
1Z

A
Z . 
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electron charge شحـة اإللؽرتون 

charge de l'électron 

المقـة الؽفربائقة التل وحؿؾفا اإللؽوسون وتسواوي 

 كقلقن. 10-19×1,60210

electron cloud وكقةسحابة إلؽرت  

nuage électronique 

تمؽؾ اإللؽسوكات حق  كقاة ال ّرة شقابة إلؽسوكقوة 

يؿؽـ حساب صؽؾفا واحتام  وجقد إلؽسون ذم كؼطة 

 .قملقؽاكقؽ الؽؿادلؼقاظد  امـفا وفؼر 

electron collision experiments 

 جتارب تصادم اإللؽرتوكات

expériences de collisons des électrons 

إلؽسوكات حرة وجعؾفا تصود  ذرات وغواز يع سورت

م فقوومدي ذلووؽ إمووا إػ إثووارة الوو رات واكتؼووا  مووخالر 

بعو إلؽسوكاهتا إػ مستقيات ضاقة أظوذم وإموا إػ 

و ظة سوورل اتليقـفا واكت اع إلؽسوكات مـفا م وذلؽ ت عر

 اإللؽسوكات التل تصد  ال رات.

electron configuration ةإلؽرتوكق ةتشؽقؾ  

configuration électronique 

الستقب ادداري والس قـل إللؽسوكوات الوّ رة الو ي 

 وحدد أظدادها الؽؿقمقة ذم حالة معقـة.

electron cyclotron- resonance 

 ؽؾقتروين إلؽرتوينجتاوب ِس 

résonance cyclotron d'électrons 

 .cyclotron resonanceاكظر 

electron density  إلؽرتوكقةكثافة  

densité d’électrons 

 ،حدة الؽتؾة موـ ادوادةاظدد اإللؽسوكات ارحرة ذم و

 حدة ارحجؿ.اأو ظددها ذم و

electron diffraction اكعراج اإللؽرتوكات 

diffraction d'électrons 

ت عخر إمقاج اإللؽسوكقة ظذ ذرات بؾقرة يمدي إػ 

ـودما تمؽؾ كؿط مـ أكامط التداخؾ، وهو ا وحودث ظ

موـ رت وة  يؽقن ضق  مقجوة دوبوروي ل لؽسوكوات

 .إبعاد بغ ال رات ذم ال ؾقرة

electron emission إصدار إلؽرتوين 

émission électronique 

إصوودار اإللؽسوكووات مووـ ادووادة إػ القشووط ادقووقط 

بتسوواغ ادووادة واإلصوودار اإللؽووسو  ارحووراريم أو 

الؽفرضووقئلم أو بتسووؾقط الضووقء ظؾقفووا وادػعووق  

بتسوووؾقط ح موووة إلؽسوكقوووة واإلصووودار اإللؽوووسو  

حؼوووؾ كفربوووائل واإلصووودار  سوووؾقطالخووواكقيم أو بت

 اإللؽسو  بؿساظدة ارحؼؾم.

electron gas غاز إلؽرتوين 

gaz d'électrons 

ويطؾوؼ  ػؾو ة ارحركوة داخوؾ الر  ُتعّد اإللؽسوكات ُحو

خيضوع إلحصواء  وهوقظؾقفا اشوؿ الغواز اإللؽوسو  

 ديراك لؽقن اإللؽسوكات فرمققكات. -فرمل

electron gun مدفع اإللؽرتوكات 

canon à électrons 

إلصدار ح مة مـ اإللؽسوكات بتساغ فتقوؾ  جفاز

ظفا وصو ؽة توتقؽؿ سوورمع أكقد أو أكخور ي ،يصدرها

 رها.ئِّ  َ فقفا وظدشة إلؽسوكقة تُ 

electron interferometer 

 اإللؽرتوكات مؼقاس تداخؾ

interféromètre à électrons 

فقف ح مة موـ اإللؽسوكوات  عؿؾمؼقاس تداخؾ تست

 ظـ ارح مة الضقئقة. اظقضر 
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electron laser لقزر اإللؽرتوكات احلرة 

laser à électrons libres 

 .free electron laserاكظر 

electron lens عدسة إلؽرتوكقة 

lentille électronique 

حؼوووق   باشوووتعام أداة لت ئووور ارحووو   اإللؽسوكقوووة 

 أو مغـطقسقة متقؽؿ فقفا.و/كفربائقة 

electron level مستقى إلؽرتوين 

niveau électronique 

 ضاقة اإللؽسون ذم ذرة أو ج يء أو بؾقرة.

electron magnetic moment 

 لإللؽرتونسـي العزم ادغـطق

moment magnétique de l'électron 

ذال وشو قـلم هوق شو ب سول لؽسون ظ   مغـطقل 

 ع ت إلقف اخلقاص ادغـطقسقة لؾؿقاد.تُ 

electron mass كتؾة اإللؽرتون 

masse de l'électron 

كقؾوق  31-10×9,109ت ؾغ كتؾة اإللؽسون السوؽقكقة 

مؾقووووقن إلؽووووسون  0,511غوووورا  وهوووول تعوووواد  

 . (MeV)فؾط

electron microscope جمفر إلؽرتوين 

microscope électronique 

ارح مووة اإللؽسوكقووة لتمووؽقؾ صووقرة  عؿؾجمفوور يسووت

ظدشات إلؽسوكقة. ومـ أكقاظوف موا  باشتعام اجلسؿ 

تـػوو  اإللؽسوكووات فقووف مووـ اجلسووؿ ادووراد فقصووف 

م. ومـفا TEMو  فقدظك ادجفر اإللؽسو  الـػقذي

مووا حسووح ارح مووة اإللؽسوكقووة اد وول رة شووطح اجلسووؿ 

ف ويووودظك ادجفووور اإللؽوووسو  اداشوووح وترتووود ظـووو

م. ويػوووق  التؽ ووور ذم ادجفووور اإللؽوووسو  SEMو

 .االتؽ ر ذم ادجفر الضقئل بؽخر جدر 

 

electron mobility ة اإللؽرتونقحرك  

mobilité électronique 

سو  فا يظة اكسقا  اإللؽوسون داخوؾ ادوادة التول شور

 حد.اقحؼؾ كفربائل صدتف تساوي ال

electron multiplier ُمضاِعػ اإللؽرتوكات 

multiplicateur d'électrons 

اإللؽسوكوات الخاكقيوة  إكتواجام  إلؽسو  يعتؿود ظوذ ِص 

ع سوردضاظػة ظدد اإللؽسوكات، فؿؼابؾ كؾ إلؽسون م

خيورج  ،يسؼط ظذ إلؽسود ُمصدر ل لؽسوكات الخاكقيوة

ـ اإللؽسوكووات ت ع بوودورها وتسووؼط ظووذ سووورظوودد موو

إلؽسود نخر وهؽ ا... فقتضاظػ ظدد اإللؽسوكات ذم 

 كؾ مرحؾة مرات ظديدة حتك ت ؾغ مصعد التجؿقع.

electron neutrino كرتيـق إلؽرتوين 

neutrino électronique 

أحد أكقاع الـسيـوق الخالثوة وإلؽوسون ومقوقن وتواوم 

. تؼودر ½ وهل كؾفوا ٓصوقـة كفربائقوة هلوا وشو قـفا

 إلؽسون فؾط. 2,2 لؽسو  بلقؾ مـق اإلـكتؾة الـسي

electron of internal conversion 

 إلؽرتون آكؼالب الداخيل

électron de la conversion interne 
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إلؽسون كاتج ظوـ ظؿؾقوة تـتؼوؾ فقفوا كوقاة مخوارة إػ 

حالة ضاققة أدكك فتؿوـح ضاقتفوا إػ أحود إلؽسوكاهتوا 

فونذا كاكوت ضاقوة الـوقاة  ،Kظادة مـ الط ؼة  ،اددارية

ظوذ ضاقوة ارت واط تؽػول لؾتغّؾوب ه ا ظالقة بدرجوة 

اإللؽسون بال رة فونن اإللؽوسون يـطؾوؼ موـ الو رة 

 ويسؿك إلؽسون اكؼالب داخع.

electron optics يات اإللؽرتوكقةصـرالب  

optique électronique 

فرع مـ الػق ياء يدرس شؾقك ارحو   اإللؽسوكقوة ذم 

 طقسقة وكفربائقة.حؼق  مغـ

electron orbit مدار إلؽرتوين 

orbite de l'électron 

 مسار أحد إلؽسوكات ال رة حق  كقاهتا.

electron pair زوجان إلؽرتوكقان 

paire d'électrons 

كانإلؽسوكان مـ إلؽسوكات التؽافم  -0 رابطوة  يؽقِّ

 تؽافمية بغ ذرتغ متجاورتغ ذم بؾقرة.

مداريووة واحوودة مووـ ذرة شوو قـايا إلؽسوكووان ذم  -2

متعاكسووان يؿؽووـ أن تمووؽؾ الوو رة بووام رابطووة 

 تساكدية مع ذرة أخرت.

electron pair annihilation 

 فـاء الزوجني اإللؽرتوكقني

annihilation de paire électronique 

وإصودار فقتوقكغ  +eومضوادا  -eاختػاء اإللؽوسون 

 e+ + e- → 2γغاما بقسب ادعادلة: 

electron pair production 

 تقلقد الزوجني اإللؽرتوكقني

production de paire électronique 

تووق  فقتووقن غامووا ضاقتووف أكووز مووـ ضووعػل ضاقووة 

ػ إ MeV 1,02اإللؽوسون السوؽقكقة أي أكوز موـ 

لوودت موورورا قوورب  إلؽووسون ومضووادا ال ووقزترون

 .جسقؿ كتؾتف ك رة كـقاة مخالر 

electron paramagnetic resonance 

 مسايرسـي جتاوب إلؽرتوين مغـطق

résonance paramagnétique électronique 

 .electron spin resonanceاكظر 

electron positron pair 

 الزوجان إلؽرتون وبقزترون

paire électron positon 

اإللؽوووووسون وجسوووووقؿف ادضووووواد، ال وووووقزترون، 

كوز موـ أادتقلدان كتقجة تق  فقتقن غاما ضاقتف 

ضاقووة اإللؽووسون السووؽقكقة بقجووقد جسووقؿ  مووخع

 كتؾتف ك رة كالـقاة.

electron scattering تبعثر اإللؽرتوكات 

diffusion d'électrons 

كتقجوة  ةإصوؾقاكقراف اإللؽسوكات ظـ مسواراهتا 

 ترثرها مع جسقامت ممققكة أخرت.

electron screening حجب إلؽرتوين 

écran électronique 

جوووب إلؽسوكوووات الط ؼوووات الداخؾقوووة ذم الووو رة ت

 صقـة الـقاة ظـ إلؽسوكات الط ؼة اخلارجقة.

electron shell صبؼة إلؽرتوكقة 

couche électronique 

جمؿقظة اإللؽسوكات ذم ال رة ذات العدد الؽؿوقمل 

 كػسف. nسول الرئق

electron spectrum صقػ إلؽرتوين 

spectre électronique 

 التوول ،اإللؽسوكووات لتووقزعصووقرة أو رشووؿ بقووا  

ادووادة ادرجقمووة بلصووعة شووقـقة أو بنصووعاع  اتصوودره

 ارحركقة. حسب ضاقتفا ،نخر



 054 جممع اللغة العربية بدمشق

electron spin َسبنِي اإللؽرتون 

spin de l'électron 

 أخورت،قة ذاتقة ل لؽوسون وجلسوقامت مخاصة كؿق

 ااكودفاظر  ،إضوافة إػ الؽتؾوة والموقـة أن لوفتتجذ ذم 

يؿؽـ أن تؽقن دسوؼطف ظوذ أي  يتصػ بلكف ٓ ازاوير 

 /2أو + /2حمووقر شووقت إحوودت الؼقؿتووغ 

 .) 2π ظذ امؼسقمر  h ثابت بالكؽ وحقث 

electron spin resonance 

 جتاوب سبِقـي إلؽرتوين

résonance du spin électronique 

 السو قـلسوول يـمل مـ العو   ادغـطقسول دماوب مغـطق

 إللؽسوكات غر مت اوجة ذم موادة مغـطقسوقة مسوايرة،

 .electron paramgnetic resonance اويسؿك أيضر 

electron temperature 

 درجة حرارة اإللؽرتوكات

température d'électrons 

ظات اإللؽسوكووات ذم ال الزمووا شووورإذا كووان تووقزع 

كاكوووت درجوووة  ،توووقزع مؽسوووقيؾ بقلت موووان وفوووؼ

ئاتووف كػوو  يجل  حرارهتووا هوول درجووة حوورارة غوواز

 متقشط ضاقة حركة اإللؽسوكات.

electron trap مصقدة إلؽرتوكقة 

piège électronique 

مخؾ فجقة ذم كصػ كاقؾ  ،ذرة صائ ة أو ظقب بؾقري

تؼووع مسووتقياهتا الطاققووة ضووؿـ الػرجووة ، أو ظوواز 

 لؽسوكات ارحرة وتتج ها.ادقظقرة فتؾتؼط اإل

electron tube ؛ أكبقب إلؽرتوينِصامم إلؽرتوين  

tube électronique 

ة مـ اهلقاء أو ممؾقءة بغاز خمؾاوؾ الح ابة زجاجقة خُمْ 

 تسر فقفا اإللؽسوكات بغ إلؽسوديـ أو أكخر.

electron volt (eV) إلؽرتون فؾط 

électron-volt (eV) 

ذم الػق يواء ال ريوة والـقويوة  ادستعؿؾةحدة الطاقة او

وهل الطاقة ارحركقة التول يؽتسو فا اإللؽوسون لودت 

ظ ووقرا فوور  كؿووقن مؼوودارا فؾووط واحوود ويسوواوي 

 جق . 10-19×1,6

electron wave مقجة اإللؽرتون 

onde de l'électron 

 ةقسوؿة ثابتو باوارج λضقهلوا  كيعط ،مقجة دوبروي

أي:   p ظذ اكدفاع اإللؽسون hبالكؽ 
p

h
. 

electron wave packet رزمة أمقاج إلؽرتوكقة 

paquet d'ondes électroniques 

جمؿقظوووة مساك وووة موووـ إموووقاج اإللؽسوكقوووة تؼوووع 

 تقاتراهتا ذم جما  معغ.

electronegativity كفرسؾبقة 

électronégativité 

مؼوووووودرة ذرة أو جمؿقظووووووة ذرات ظووووووذ جوووووو ب 

 ات إلقفا.اإللؽسوك

electron-hole pair  الثؼب -زوجا اإللؽرتون  

paire électron-trou 

لوودت توورر اإللؽووسون مووـ روابطووف ذم بؾووقرة كصووػ 

ويودظك اإللؽوسون والخؼوب  ،كاقؾة يـمل مؽاكف ثؼوب

 ثؼب.-إلؽسون لزوج امعر 

electronic إلؽرتوين 

électronique 

متعؾووووؼ بووووإجف ة اإللؽسوكقووووة أو الووووودارات أو 

هو ا إجفو ة بوام ذم ذلوؽ  تسوتعؿؾادـظقمات التول 

 صاممات ومضاامت وتراك شتقرات.مـ 

electronic computer حاسقب إلؽرتوين 

ordinateur électronique 

جفاز إلؽوسو  قوادر ظوذ تؾؼول معطقوات وبقاكواتم 
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وإجوراء شؾسوؾة موـ العؿؾقوات ظؾقفوا  ةحمودد بصقغة

وبورامجم إلظطواء  التعؾقامت إجرائقة حمددة شؾػر  اوفؼر 

 .إصاراتمعؾقمات أو  بصقرةكتقجة 

electronic magneton مغـطقن إلؽرتوين 

magnéton électronique 

 ..Bohr magnetonاكظر 

electronics عؾؿ اإللؽرتوكقات 

l’électronique 

الػوورع مووـ الػق يوواء ومووـ التؼاكووة ادتعؾووؼ بتصووؿقؿ 

أو و/فقفوووا صووواممات إلؽسوكقوووة  تسوووتعؿؾدارات 

وبدراشووووة  ،أو دارات متؽامؾووووةو/تراك شووووتقرات 

شؾقك اإللؽسوكات وحركتفوا ذم الـقاقوؾ وأكصواف 

 الـقاقؾ أو ذم اخلالء أو الغاز.

electron-phonon collision 

 فقكقن –تصادم إلؽرتون 

collision électron-phonon 

ت عخوور اإللؽسوكووات مووـ جووراء اهتوو ازات الموو قؽة 

ال ؾقرية وه ا ما يؿؽـ حخقؾوف بتصواد  اإللؽسوكوات 

مووع فقكقكووات هوو ا الموو قؽة ممووا يوومدي إػ كؼصووان 

 .لدت تسؾقط حؼؾ كفربائل حركقة اإللؽسوكات

electrooptics ياتصـركفرب  

électro – optique 

 ذمفرع الػق ياء ال ي يدرس تولثر ارحؼوؾ الؽفربوائل 

اخلوووقاص الضوووقئقة لؾؿوووقاد كوووام ذم مػعوووق  كووور 

 الؽفرضقئل ومػعق  صتارك.

electropositivity كفرإجيابقة 

électropositivité 

خوواصم ظووذ مووـح  قجووفب فؾوو مووا و صووورمؼوودرة ظـ

 أيقكات مقج ة. تؽقيـإلؽسوكات و

electroscope ِمؽشاف كفربائي 

électroscope 

جفاز لالشتدٓ  ظوذ وجوقد الموقـة الؽفربائقوة أو 

 ل قان كقظفا.

 

electrostatic كفراكد 

électrostatique 

Gr: statikos = شاكـ ذم كؼطة 

 .صػة الظقاهر الؽفربائقة ظـدما تؽقن المقـات شاكـة

electrostatic accelerator  ُع كفراكديسـرم  

accélérateur électrostatique 

حؼؾ  ففق يستعؿؾيع اجلسقامت ادمققكة سورجفاز لت

ع فووان سوووركفراكوودي يقلوودا مقّلوود كفراكوودي مخووؾ م

 دوغراف.

electrostatic energy صاقة َكْفراكدة 

énergie électrostatique 

Gr: statikos = شاكـ ذم كؼطة 

جمؿقظوة موـ الموقـات  ختت هنواالطاقة الؽامـوة التول 

دققوع بعضوفا  االؽفربائقة الساكـة بػضؾ ترثرها وت عر 

 بالـس ة إػ بعضفا أخر.

electrostatic field حؼؾ َكْفراكدي 

champ électrostatique 

حؼؾ كفربائل ٓ يتغور موع الو مـ تقلودا الموقـة أو 

 .مالؽفربائقة الساكـةو الؽفراكدة المقـات
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electrostatic force ققة كفراكدية 

force électrostatique 

جسؿ ممققن  ذمالؼقة التل يمثر با حؼؾ كفراكدي 

 وتساوي جداء متجف ه ا ارحؼؾ ذم صقـة اجلسؿ.

electrostatic generator مقلد َكْفراكدي 

générateur électrostatique 

وذلووؽ بتجؿقووع  اظالقروو اجفوواز مقؽوواكقؽل يقلوود جفوودر 

صقـات كفربائقة مـ إصوارتغ خمتؾػتوغ ظوذ كواقؾغ 

 يػصؾفام ظاز .

electrostatic induction 

 حتريض َكْفراكدي، حث َكْفراكدي

induction électrostatique 

بتؼريب جسؿ ممققن مـوف ثوؿ  اـ جسؿ كفربائقر قْ َص 

 مالمستف إرض.

electrostatic precipitation 

 راكديكف /ترسقب بترسُّ 

précipitation électrostaique 

لؾووتقؽؿ ذم تؾووقث اهلووقاء وأو غووازات  عؿؾنلقووة تسووت

وحؿوووؾ الغووواز جسوووقامت صوووؾ ة أو شوووائؾة  .أخووورتم

 إلقوووفوخيضوووع رحؼوووؾ كفراكووودي ثابوووت تـجووو ب 

 ادقجب. داجلسقامت وتسشب ظذ اإللؽسو

electrostatics َكْفراكدة، الؽفرباء الراكدة 

électrostatique 

الموووقـات الؽفربائقوووة الراكووودة وارحؼوووق  دراشوووة 

 والؽؿقكات الؽفربائقة التل تقلدها.

electrostriction تؼّبض كفربائي 

électrostriction 

 ،توولثر حؼووؾ كفربووائلبالتغوور ذم أبعوواد جسووؿ ظوواز  

وهق تمقا مرن ٓ تتلثر مرك وات آكػعوا  فقوف لودت 

 .ظؽ  جفة ارحؼؾ

 .electrostrictive strain اويسؿك أيضر 

electrostrictive strain تؼبُّض كفربائي 

déformation électostrictive 

 .electrostrictionاكظر 

electrovalence تؽافم كفربائي 

électrovalence 

كتسواب بـقوة إلؽسوكقوة ٓالؽقؿقوائل  صوورشعل العـ

مسووتؼرة ظووـ ضريووؼ كسووب إلؽسوكووات أو خسووارهتا 

 رابطة أيقكقة. لتؽقيـ

electroviscosity الؾزوجة الؽفربائقة 

électroviscosité 

التغوور الـاصوو  ظووـ توولثر حؼووؾ كفراكوودي قووقي ذم 

 ل وجة شائؾ.

electroweak كفرضعقػ 

électrofaible 

د ٓثـغ مـ الترثرات إشاشوقة إربعوة  القصػ ادقح 

 والـقوي الضعقػ.سول ذم الط قعة، ويا الؽفرضق

element صـرعـ  

élément 

 ذم الؽقؿقاء: أيوة واحودة موـ أكخور موـ مئوة موادة ٓ -0

إحوداها إػ إخورت أو  ايؿؽـ أن تتقوق  كقؿقائقرو

وهوول ادؽقّ ّكووات  ،أن تتقووق  إػ مووقاد أبسووط مـفووا

بعوددا  صورويتؿق  كؾ ظـ ،إولقة ل اقل ادقاد كؾفا

 ال ري ال ي هق ظدد الزوتقكات ذم كقت ذراتف.

 وأذم الؽفرباء: ج ء مـ دارة كفربائقة كادؼاوموة  -2

 الساك شتقر. وأام  الصِّ  وأادؽخػة والتقريضقة 

ذم الرياضقات: ادؼدار ادقدد بتؼاضع شطر معغ  -3

ادصوػقذمم  صورمع ظؿقد معغ ذم مصػقفة والعـ

د.  أو ذم حمدِّ
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elementary charge ةالشحـة األولق  

charge élémentaire 

أصغر صقـة يؿؽـ أن تقجود حورة ذم الط قعوة وهول 

صوووقـة اإللؽوووسون والسوووال ةم أو صوووقـة الزوتوووقن 

حودات اوادقج ةم وتساوي ققؿتفا ادطؾؼة ذم مجؾة الق

 .كقلقن 19-10×1,60210الدولقة 

elementary particle ُجسقؿ أويل 

particule élémentaire 

 ،دوقادالؾ ـات إشاشقة التل تتللػ مـفا كؾ ا إحدت

عديؿوة الؽتؾوة والؾ تقكوات الوهل تمؿؾ ال قزوكات 

 وادق وكات وال اريقكات.

elevation ارتػاع 

élévation 

موـ مسوتقت  اادسافة المواققلقة لـؼطوة أو جسوؿ بودءر 

 شطح ال قر أو مـ مستقت مرجعل نخر.

elimination َحْذف 

élimination 

ظؿؾقووة اشووتاراج جمؿقظووة  ،ذم جمؿقظووة معووادٓت

 ولؽـ بارحؾق  ذاهتا. اجديدة بؿتققٓت أقؾ ظددر 

ellipsoid of indicies جمسؿ الؼرائـ اإلهؾقؾقجي 

ellipsoïde des indices 

الؼطووع الـوواق  ادجسووؿ الوو ي حموواورا الخالثووة هوول 

 ةـاحقووتلؾ ؾووقرة الالم n3و  n2و  n1قوورائـ آكؽسووار 

 وفؼ ادقاور الرئقسقة الخالثة ادتعامودة هلو ا ال ؾوقرة.

 .Fresnel ellipsoid اويسؿك أيضر 

ellipse إهؾقؾج، قطع كاقص 

ellipse 

لـؼواط ادسوتقي التول جمؿوقع بعودهيا شول ادقؾ اهلـد

 ثابت. ، مؼدارظـ كؼطتغ ثابتتغ يا ادقرقان

ellipsoid جمسؿ الؼطع الـاقص، جمسؿ إهؾقؾجي 

ellipsoïde 

وو   اشووطح جمسووؿ يعطوول تؼاضعووف مووع أي مسووتق  قطعر

 أو دائرة. اكاقصر 

elliptical إهؾقؾجي 

elliptique 

 .مالف صؽؾ اإلهؾقؾج والؼطع الـاق م

 .elliptic اويؼا  أيضر 

elliptical orbit مدار إهؾقؾجي 

orbite elliptique 

أو ادسار الو ي  ،مسار جسؿ يتقرك ظذ قطع كاق 

توولثر التجوواذب بيرشووؿف أي مووـ جسووؿغ يوودوران 

بقوـفام دون سوول ادوادي أو الؽفربوائل ادغـطق ادت اد 

 أن خيضعا ٕي ممثر نخر.

elliptical polarization استؼطاب إهؾقؾجي 

polarisation elliptique 

اشووتؼطاب مقجووة كفرضقسووقة يرشووؿ متجووف ارحؼووؾ 

و ،طوةذم كووؾ كؼ ،الؽفربوائل فقفوا  يذم ادسووتق اإهؾقؾجر

 العؿقدي ظذ مـقك آكتمار.

ellipticity كسبة حمقرية 

ellipticité 

 م.2و axial ratioاكظر 

elongation استطالة 

allongemeut 

ال يادة ذم ضق  جسؿ الـادموة ظوـ إجفواد موا ذم ادمواا 

 ه ا اإلجفاد.

emanation اكبثاق 

émanation 

Lat: emanatio = رائقة 

نخر أو ظوـ  صورازي ممّع يـتج ظـ تػؽؽ ظـكاتج غ
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مخؾ غاز الرادون ادموّع ادـ خوؼ  ،ضريؼ اكمطار كقوي

ـوقن ادموع ادـ خوؼ يأو غواز الؽ  ،ظـ تػؽؽ الراديق 

 ظـ اكمطار الققراكقق .

emergent ray شعاع بارز 

rayon émergent 

Lat: emergere خروج مـ اداء =  

بعد شؼقط صعاع  يةصورالمعاع ال ي يزز مـ مجؾة ب

 ضقئل ظؾقفا.

emission إصدار، إرسال 

émission 

Lat: emissio = إرشا  إػ اخلارج 

صدور اجلسقامت أو الغازات أو الػقتقكوات موـ  -0

 مادة ما.

 بث إمقاج الؽفرضقسقة كام ذم مرشؾ الراديق. -2

emission of electromagnetic waves 

 إصدار األمقاج الؽفرصقسقة

émission d'ondes électromagnétiques 

 م.2و emissionاكظر 

emission spectrum صقػ اإلصدار 

spectre d' émission 

الو ي تصودرا سول ضقػ تقاترات اإلصعاع الؽفرضق

مجؾة صوقـات وذم ذرات أو ج يئواتم لودت ظقدهتوا 

 مـ حآهتا ادخارة إػ حالتفا إشاشقة.

emissive power إصدارية 

pouvoir émissif 

 emittanceاكظر 

emissivity إصدارية كسبقة 

émissivité 

الـسوو ة بووغ إصوودارية جسووؿ مووا وإصوودارية اجلسووؿ 

 إشقد ظـد درجة ارحرارة كػسفا.

emittance إصدارية 

émittance 

الطاقة التل تمعفا وحدة السطح موـ جسوؿ مموع ذم 

الخاكقووة القاحوودة وتؼوواس بووالقاط/مس مربووع. تسووؿك 

 .emissive power  اأيضر 

emitter ؾمرِس  ؛باعث  

émetteur 

كاقؾقتفا أظوذ موـ كاقؾقوة مـطؼة ذم الساك شتقر  -0

ع ُت  إػ  حوووامالت الموووقـة  مـفوووا ؼوووـادجّؿووو

فتوووتقؽؿ ذم ادغوووايرة هلوووا ذم الـقظقوووة الؼاظووودة 

 التقار ادار ذم ادجّؿع.

 جفاز ل ث إمقاج الؽفرضقسقة. -2

emitter follower متتبع الباعث 

suiveur de l'émetteur 

ض  وو وحؼووؼمضوواؿ بساك شووتقر ذي جمّؿووع موومر   اربقر

ولؽـ يعطل مؼاومة َدْخوؾ  ،بالػؾطقة أقؾ مـ القاحد

دتت وع  اويؽقن ممابر  ،ظالقة ومؼاومة َخْرج مـاػضة

 ادف ط ذم الصاممات.

 

emmetrope صـرسديد الب  

emmétrope 

 .صورض قعل دون َمّد أو ق صورب
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emmetropia  صـرداد البَس  

emmétropie 

 تعا  اضطرابات ذم آكؽسار. حالة ظغ ٓ

empirical ِخْْبي 

empirique 

Gr: emperikos = اخت ار 

م ـل ظوذ ققواس فعوع أو ممواهدة أو خوزة مؽتسو ة 

 دون آظتامد ظذ كظرية.

empty set جمؿقعة خالقة 

ensemble vide 

 .صورجمؿقظة لق  فقفا أي ظـ

emulsification استحالب 

émulsionnement, émulsification 

 يؿت ج بف. ظؿؾقة ت عخر شائؾ ذم نخر ٓ

emulsion مستْحَؾب 

émulsion 

Lat: emulsus = مستارج 

ذم التصووقير الػقتووقغراذم: ادووادة ادُقّسووة لؾضووقء  -0

 التل يغطك با الػؾؿ وإلقاح وأورا  التصقير.

 ذم نخر ٓيؿت ج بف.ت عخر مستؼر لسائؾ  -2

enantiomorph  ًامتشاكؾ معاكس، متطابؼ مرآوي  

énantiomorphe 

Gr: enantios =  ظؽ 

أو  ،واحوود مووـ زوجووغ متامك ووغ لمووؽؾغ بؾووقريغ

يؽقن ج يئايا غور متطوابؼغ بوؾ متؼوابؾغ  ،رك  غد

ٓر   لمخر ذم ادرنة. حقث يؽقن أحديا خقا

enantiotropy تشاكؾ معاكس 

énantiotropie 

يؽوقن  ،العالقة بغ المؽؾغ ال ؾقريغ لؾؿرّكب ذاتف

 ،فووق  درجووة ارحوورارة آكتؼالقووة اأحوود المووؽؾغ ثابتروو

بققث يتقوق  الموؽالن أحوديا  ،دوهنا اوالخا  ثابتر 

ٓر إػ أخر   .اظؽقشر  تق

end product الـاتج الـفائي 

produit final 

 كقؿقائل.مايـتج ذم هناية تػاظؾ كقوي أو 

endoergic reaction تػاعؾ ماص لؾطاقة 

réaction endoénergétique 

ة الداخؾوة قطاقة ارحركالمـ  اتػاظؾ كقوي وحق  ج ءر 

ذم كتؾووة اجلسووقامت الـادمووة ظووـ  زيووادةذم التػاظووؾ إػ 

ول ا ٓ وحدث مخؾ هو ا التػاظوؾ إٓ بتوقفر  ،التػاظؾ

 قدر مـ الطاقة.

endoscope ظار الباصـمـظار داخيل، مـ  

endoscope 

Gr: endon = داخؾ + skopein =  تػق 

جفاز يمتؿؾ ظذ كظا  إضاءة لتـظر دماويػ اجلسوؿ 

 الداخؾقة.

endosmosis تـاضح داخيل 

endosmose 

 مرور شائؾ ظز غماء مساّمل.

endothermic reaction تػاعؾ ماص لؾحرارة 

réaction endothermique 

 لؾقرارة.تػاظؾ جيري فقف امتصاص 

end-point كؼطة الـفاية 

point limite 

الـفاية ال مـقة لعؿؾقة أو إجراء ما، أو الـفائقة ادؽاكقة 

 .لدارة أو خط اتصا 

energetic equivalent of mass 

 مؽافئ الؽتؾة الطاقي

équivalent énergétique de la masse 
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حسوووب معادلوووة أيـموووتايـ  ،mيؽووواف  الؽتؾوووة  موووا

E=mc2،  مووـ ضاقووةE،  حقووثc ظة الضووقء ذم شووور

اخلووووالء. ومؽوووواف  كتؾووووة اإللؽووووسون السووووؽقكقة 

m=9,1×10-31 kg  مؾقووقن  0,511مووـ ضاقووة هووق

 .(MeV) إلؽسون فؾط

energetic particle  يعسـرجسقؿ  

particule énergique 

 جسقؿ ذو ضاقة حركقة ك رة.

energy صاقة 

énergie 

Gr: energeia = ققة تعؿؾ 

 ،فق يووائل يعووز ظووـ ادؼوودرة ظووذ إكجوواز ظؿووؾمؼوودار 

وتؼاس ذم اجلؿؾة الدولقة باجلق . تقجد الطاقوة ظوذ 

أصؽا  متعوددة ويؿؽوـ تقيؾفوا موـ صوؽؾ إػ نخور 

يشء أو إفـاؤها حقث  يؿؽـ تقلقدها مـ ٓ ولؽـ ٓ

 هنا ختضع لؼاكقن آكقػاظ.إ

energy absorption امتصاص الطاقة 

absorption de l'énergie 

اكتؼا  الطاقة مـ اإلصعاع إػ القشط الو ي يؿور فقوف 

 ه ا اإلصعاع.

energy balance رصقد الطاقة 

bilan énergétique 

الػوور  بووغ قووقؿ َدْخووؾ الطاقووة جلسووؿ أو مػاظووؾ أو 

 مـظقمة معاجلة وبغ ققؿ َخْرجفا.

energy band ِعصابة الطاقة 

bande d' énergie 

اإللؽسون ذم جسوؿ صوؾب بؾوقري تمؽؾ ققؿ ضاقة 

يػصوؾ  .جمآت معقـة يدظك كوؾ مـفوا ظصوابة ضاقوة

أو ظصوابة حمظوقرة  ،بغ ظصابة وأخرت جما  حمظوقر

 أو فرجة ضاقة.

energy band structure  ِـقة ِعصابات الطاقةب  

structure des bandes d' énergie 

 .band structureاكظر: 

energy conversion حتقل الطاقة 

conversion de l'énergie 

نلقة تتقق  فقفوا الطاقوة موـ صوؽؾ إػ نخور كتقوق  

ة والطاقة المؿسوقة إػ يحرارضاقة الطاقة الـقوية إػ 

 .ئقةكفرباضاقة 

energy density كثافة الطاقة 

densité d'énergie 

 حدة ارحجؿ مـ وشط ما.اكؿقة الطاقة ذم و

energy dissipation تبديد الطاقة 

dissipation d'énergie 

 .dissipationاكظر 

energy distribution function 

 دالة تقزع الطاقة

fonction de la distribution d'énergie 

دالة تدد احوتام  توقزع جسوقامت مجؾوة فق يائقوة ظوذ 

 خمتؾػ مستقيات الطاقة هل ا اجلؿؾة.

energy flux تدفؼ الطاقة 

flux d'énergie 

مرك تفوا العؿقديوة ظوذ شوطح تسواوي كؿقة متجفوة 

حوودة ادسوواحة مووـ هوو ا االطاقووة التوول تـتؼووؾ ظووز و

 حدة ال مـ.االسطح ذم و

energy gap فرجة الطاقة 

gap d'énergie, bande interdite 

جموووا  قوووقؿ الطاقوووة ادقظوووقرة بوووغ ظصوووابتل ضاقوووة 

 forbidden اذم جسؿ صؾب، تسؿك أيضر  ،متتالقتغ

gap  أوforbidden band   أوband gap. 
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energy level مستقى الطاقة 

niveau d'énergie 

ؽاكقؽ ؾؿقل اإحدت ققؿ الطاقة ادتؼطعة ادسؿقح با وفؼر 

ذم مسوتقت وقود تقجود  ،ذم مـظقموة فق يائقوة قملالؽؿ

 ظدة حآت كؿقمقة لؾؿـظقمة.ضاقة واحد 

energy level diagram خمطط مستقيات الطاقة 

diagramme des niveaux d'énergie 

خمطووط توودد فقووف مسووتقيات الطاقووة دـظقمووة كؿقمقووة 

حخ ووؾ فقووف مسووتقيات الطاقووة باطووقط أفؼقووة يتـاشووب 

بعدها ظـ مستقت الطاقة صػر موع قوقؿ الطاقوة التول 

 حخؾفا ه ا ادستقيات.

energy level width عرض مستقى الطاقة 

largeur du niveau d'énergie 

قوة الـواتج ظوـ ظالقوة العرض الط قعول دسوتقت الطا

آرتقوواب بووغ الطاقووة والوو مـ، فؽؾووام كووان العؿوور 

كوان ظورض مسوتقاها  اقصورر القشطل لؾقالة ادخارة 

وواالطوواقل ك رر   ا.يضوواف إػ العوورض الط قعوول أحقاكر

 التقشع الـاص  ظـ مػعق  دوبؾر.

energy of resonance absorption 

 صاقة آمتصاص التجاويب

énergie d'absorption de résonance 

ضاقة الػقتقن ال ي يؿتصف جسقؿ ذم مجؾة فق يائقة وذرة 

فقـتؼؾ اجلسقؿ إثر ذلؽ موـ مسوتقت  أو كقاة أو ج يءم

 ضاقة إػ نخر يساوي الػر  بقـفام ضاقة ه ا الػقتقن.

energy operator ممثر الطاقة 

opérateur d'énergie 

قوة، مخوؾ اهلؿؾتوق  ادمثر ادؿخؾ لطاقة اجلؿؾة الؽؿقم

 ثر الطاقة الؽؾقة.مم

energy quantization 

 استؽامم الطاقة َتْؽِؿقة الطاقة،

quantification d'énergie 

وو  ا، مؼوودارر قملؿقؽاكقووؽ الؽؿووؾل القسووت الطاقووة، ت عر

وؿ  ؽَ ، بؾ يؿؽـ أن يؽقن مُ ادومر  امستؿرر   اك أي متؼطعر

 .امستؿرر  اتغرر ولق   اتتغر ققؿتف قػ ر 

energy spectrum صقػ الطاقة 

spectre énergétique 

كوووقع موووـ اإلصوووعاع أو  التوووقزع الطووواقل لمووودة أيِّ 

 اجلسقامت.

energy states حآت صاققة 

états énergétiques 

ارحووآت ال اتقووة دوومثر الطاقووة واهلؿؾتووق م بققووث 

 تؽقن لؾطاقة ققؿ حمددة هل الؼقؿ ال اتقة هل ا ادمثر.

engine حمّرك 

machine, moteur 

نلة ت ّود بالطاقوة الؽفربائقوة أو الؽقؿقائقوة لؾقصوق  

 ظذ ضاقة مقؽاكقؽقة.

engineering هـدسة 

ingénierie 

تط قؼ العؾؿ ذم تصؿقؿ أٓت وادـمرت وختطقطفوا 

 وبـائفا وصقاكتفا.

enriched uranium ب  يقراكققم خمص 

uranium enrichi 

أظووذ مووـ الـسوو ة  235U يقراكقووق  فقووف كسوو ة الـظوور

 ادقجقدة ذم الققراكقق  ادتقفر ذم الط قعة.

enrichment factor عامؾ التخصقب 

taux d' enrichissement 

كس ة وفرة كظر كقوي معغ ذم مادة خمص ة إػ وفرتوف 

 ذم ادادة ادتقفرة ذم الط قعة.

ensemble  َؾجمؿقعة ُج  

ensemble 
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ذم ادقؽاكقؽ  عؿؾتستظدد مـ مجؾ اجلسقامت ادتامثؾة 

 اإلحصائل لقصػ مجؾة واحدة مـفا.

entanglement تشابؽ 

intrication 

 .quantum entanglementاكظر 

enthalpy حمتقى حراري ؛أكطؾبقة  

enthalpie 

مؼووودار ترمقديـوووامقؽل يسووواوي جمؿوووؾ ادقتوووقت 

 اارحراري لؾجؿؾة أي الطاقة الداخؾقة لؾجؿؾة، مضافر 

. H حجؿفا ويرم  هلا بارحرفإلقفا جداء ضغطفا ذم 

 .total heat اتسؿك أيضر 

entropy أكرتوبقة 

entropie 

Gr: entropi = رجقعظقدة ،  

، Sمؼدار ترمقديـامقؽل إحصائل، يرم  لوف بوارحرف 

ذم مـظقموة فق يائقوة ويسواوي ضووك يؿخؾ درجوة الػق

ظؽوقس، واك يواحم تػاضوع  توّق ، ذم أي ΔSتغرا 

، ΔQارحووورارة التووول حتصوووفا ادـظقموووة موووـ حمقطفوووا 

ذم  لؾؿـظقموة Tمؼسقمة ظوذ درجوة ارحورارة ادطؾؼوة 

 بالعالقة: ف، يعز ظـذلؽ التقق 

T

Q
S




 

الالظؽقشووة وت ؼووك  تقووقٓتتوو داد إكسوبقووة ذم ال

 ثابتة ذم العؽقشة مـفا.

eolieun sound صػري الريح ؛هػقػ  

son éolien 

 .aeolianاكظر 

epidiascope ػقف  ِمسؼاط الصقر بآكعؽاس وبالشُّ

épidiascope 

Gr: epi =  فق + dia = ظز + skopeim = يرت 

ة صوورجفاز ظورض ب ي لتموؽقؾ صوقرة حؼقؼقوة مؽوز 

ظووذ ذم اجلفوواز  يووـعؽ  الضووقء ،مسووطح ُمعووتِؿجلسووؿ 

اجلسؿ ثؿ ظذ مرنة ق ؾ ت ئرا بقاشطة ظدشة العورض، 

 ائح صػافة.صورويؿؽـ تعديؾف لعرض صقر 

episcope ِمسؼاط الصقر بآكعؽاس 

épiscope 

Gr: epi =  فق + skopein = يرت 

 .epidiascopeاكظر 

epitaxy  تـضقد 

épitaxie 

Gr: epi =  فق, taxis = كؿق 

وحقدة مـ مادة أخورت تـؿقة ض ؼة بؾقرية فق  بؾقرة 

و حسوب  ابققث يؽوقن كؿوق ال ؾوقرة ادتموؽؾة مقجفر

 .لؾركازةؽقة قال ـقة الم 

epithermal neutron كرتون فقق حراري 

neutron épithermal 

Gr: epi =  فق + thermos = حار 

ارحركقووة  تووفضاق كووسون ضاقتووف ارحركقووة تػووق  قؾووقالر 

ذم  اارحرارية وظـد درجة ارحرارة العاديةم وتؼوع تؼري رو

 إلؽسون فؾط. 100و  0,05ادجا  بغ 

epithermal reactor مػاعؾ فقق حراري 

réacteur épithermal 

ض فقف ج ء ك ر موـ آكموطارات  مػاظؾ كقوي وحر 

 الـقوية بقاشطة كسوكات فق  حرارية.

equation معادلة 

équation 

 تساوي ظ ارتغ رياضقتغ. -0

حخقؾ رم ي لؾتغور الو ي وحودث ذم  ذم الؽقؿقاء: -2

، ويؽقن فقفوا ظودد الو رات موـ تػاظؾ كقؿقائل

 .كؾ كقع ق ؾ التػاظؾ يساوي ظددها بعدا
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equation of continuity معادلة آستؿرار 

équation de continuité 

أو  معادلة ختضوع هلوا أي كؿقوة حمػقطوة، مخوؾ الؽتؾوة

المقـة الؽفربائقة أو الطاقة أو آحوتام  الؽؿوقمل، 

كؿقوة ذم  تغور  بولن معود  ضوول ظ ارة تؼ اوهل أشاشر 

التوودفؼ إػ  الػوور  بووغ حجووؿ معووغ يسوواوي معوود 

ووو داخوووؾ هووو ا ارحجوووؿ وإػ خارجوووف.  اوتسوووؿك أيضر

continuity equation. 

equation of ideal gas معادلة الغاز الؽامؾ 

équation du gaz parfait 

حقوث PV = kNT معادلة ارحالة لغاز كامؾ وهول: 

P  ضوغط الغواز وV  حجؿوف وk بقلت موان و ةثابتوN 

 درجة حرارتف ادطؾؼة. Tات الغاز وئظدد ج ي

equation of motion معادلة احلركة 

équation du mouvement 

ادعووادٓت التوول توودد إحووداثقات  ذم ادقؽاكقووؽ: -0

 بدٓلة ال مـ.اجلسقامت ادتقركة 

ادعادلوة التػاضوؾقة التول  :قملقؽاكقؽ الؽؿوادذم  -2

حّؽووـ مووـ التـ ووم بوواحتام  ارحصووق  ظووذ كتووائج 

 ققاس جيري ظذ مـظقمة ذم رحظة ما.

حخوؾ تط قوؼ ادعادلوة التول  ذم مقؽاكقؽ السوقائؾ: -3

وهوول  قوواكقن كقووقتـ الخووا  ظووذ حركووة السووائؾ.

 واحدة مـ جمؿقظة معادٓت شائؾقة تريؽقة.

equation of state معادلة احلالة 

équation d'état 

معادلة تدد ارحالة الػق يائقة دوادة متجاكسوة وغواز أو 

شائؾ أو صؾبم وذلؽ بالربط بغ ارحجوؿ والضوغط 

 ودرجووة ارحوورارة ادطؾؼووة لؽتؾووة معقـووة مووـ ادووادة.

 .characteristic equation اوتسؿك أيضر 

equation of wave معادلة ادقجة 

équation d'onde 

 .wave equationاكظر 

equation of wave propagation 

 معادلة اكتشار ادقجة

équation de propagation d'onde 

 .wave equationاكظر 

equator خط آستقاء 

équateur 

 يالوودائرة العظؿووك ظووذ شووطح إرض ذم ادسووتق

ويتسووواوت بعوووداها ظوووـ  ،العؿوووقدي ظوووذ حمقرهوووا

الؼط ووووغ الموووواميل واجلـووووق  وتؼسووووؿ إرض إػ 

الـصػغ الماميل واجلـق ، وهل اخلط ال ي تسوب 

 ابتداء مـف خطقط العرض.

equilibrium تقازن 

équilibre 

Lat: aequus = متساو + libra = مق ان 

ذم الػق يووواء:طرف ٓ وحووودث فقوووف أي تغووور ذم  -0

مل يطورأ أي ت ود  ذم القشوط  إذاحالة ادـظقموة 

 ادققط با.

ارحالة التول يؽوقن فقفوا جسوقؿ، أو  ذم ادقؽاكقؽ: -2

 ذم مجؾة إحداثقات ظطالقة. اجسؿ، شاكـر 

equilibrium conditions وط التقازنشـر  

conditions d'équilibre 

تقفرها لؽل يتقؼؼ التقازن، فػول  وط القاجبمورال

حالة التقازن ادقؽواكقؽل جلسوؿ صوؾب تتقؼوؼ هو ا 

وط لوودت اكعوودا  حمصووؾة الؼووقت ادوومثرة فقووف مووورال

 واكعدا  الع   ارحاصؾ.

equipartition يتقزيع متساو  

équipartition, répartition égale 

حالة الغاز ال ي تافظ ج يئاتف، تت ضوغط معوغ، 

 القشطقة كػسفا فقام بقـفا.ظذ ادسافة 



 064 جممع اللغة العربية بدمشق

equipartition principle 

 قزع الطاقةساوي تمبدأ ت

principe d'équipartition de l'énergie 

م دأ يـ  ظذ أن الطاقة القشطقة جل يئات غاز مخايل 

مقزظوووة بالتسووواوي ظوووذ خمتؾوووػ درجوووات حريوووة 

اجل يئات، والطاقة القشوطقة لؽوؾ درجوة حريوة هول 

2

kT
 بقلت مان. ةثابت k حقث 

equipotential surface سطح تساوي الؽؿقن 

surface équipotentielle 

شووطح كوواطؿل ظووذ خطووقط قووقت ارحؼووؾ يتسوواوت 

 الؽؿقن ذم مجقع كؼاضف.

equiprobable متساوي آحتامل 

équiprobable 

ل آحوتام  إذا كوان ت، أو أكخر، متسواويحالتانؽقن ت

 متساويغ.احتامٓ حدوثفام 

equivalence تؽافم 

équivalence 

قضوايا،  Rو  Qو  Pممثر مـطؼل خاصتف أكوف إذا كاكوت 

فؼوط إذا كاكوت  ايؽوقن صوقققر  Rو  Qو  Pفنن تؽافم 

 الؼضايا كؾفا صقققة، أو كؾفا غر صقققة.

equivalence principle مبدأ التؽافم 

principe d'équivalence 

العامة يـ  ظوذ أكوف ٓ يؿؽوـ م دأ ذم كظرية الـس قة 

ؼ بغ أثار ادقؾقوة ادؾققطوة ذم حؼوؾ الخؼالوة يالتػر

يـتج ظوـ  وتؾؽ الـادمة ظـ تسارع مجؾة اإلحداثقات.

 ه ا اد دأ أن الؽتؾة العطالقة تساوي الؽتؾة الخؼالقة.

equivalent resistance مؼاومة مؽافئة 

résistance équivalente 

الطاقوة التول تسوتفؾؽفا مجؾوة مؼاومة تسوتفؾؽ كػو  

 مؼاومات مقزظة ذم دارة كفربائقة.

equivalent circuit دارة مؽافئة 

circuit équivalent 

و لسوؾقك  ادارة كفربائقة بسقطة يؽوقن شوؾقكفا مطابؼر

 .ادارة أو أداة أكخر تعؼقدر 

erbium إربققم 

erbium 

و ظوددا الو ري  Erإتربة الـادرة، رم ا  صورمـ ظـا

ودرجووة حوورارة  167,26 كتؾتووف ال ريووة الـسوو قةو 68

 شؾ يقس. 1500اكصفارا كقق 

erect image خقال صحقح 

image droite 

جلسووؿ، ذم اخقووا  تؽووقن فقووف آدماهووات ذاهتووا كووام 

 لف ظـ اخلقا  ادؼؾقب. اوذلؽ حقق ر 

erecting lens مة  عدسة مؼقِّ

lentille à redressement 

ـقة  ـ  اأحقاكر  تستعؿؾظدشة ظق ذم مؼوراب ك ؾور، وتتوللػ مو

ٓر   لؾجسؿ. اصقققر  أربع ظدشات تعطل بؿجؿقظفا خقا

erecting prism م ح، مقشقر مؼقِّ  مـشقر مصحِّ

prisme redresseur 

 مجؾة مقاصر تقِّ  إخقؾة ادؼؾقبة إػ أخقؾة صقققة.

erg إرغة 

erg 

ثاكقةم هول  -غرا -حدات السغخقة وشـتؿساذم مجؾة الق

ضاقة أو ظؿؾ وتساوي العؿؾ الو ي تمديوف قوقة حدة او

 اصدهتا ديـة واحدة ظـدما تتقرك كؼطة تلثرهوا شوـتؿسر 

 جق . 7-10ذم ادماا الؼقة وهل تعاد   اواحدر 

ergon إرغقن 

ergon 

ذم  ν اهلو ازة رددَكّؿ الطاقوة هلو ازة ويسواوي جوداء تو

 .hبالكؽ  ةثابت
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error خطل 

erreur 

مؼووودار حمسوووقب أو أي فووور  أو اخوووتالف بوووغ  -0

 .امؼق  وبغ ققؿتف ارحؼقؼقة أو الصقققة كظرير 

تعؾقؿووة تظفوور ظووذ الماصووة ظـوود  ذم ارحاشووقب: -2

 ظد  طفقر الـتائج ادتققعة.

error bar يط اخلطلشـر  

barre d'erreur 

يؿخووؾ لتؿخقووؾ كتقجووة ققوواس دمري قووة  قطعووة مسووتؼقؿة

قازي توو لوهوو ،آرتقوواب ادرتؽووب فقفوواامتوودادها 

 ر ال ي ترشؿ ظؾقف ه ا الـتائج.ادقق

error function (erf) دالة اخلطل 

erf (fonction d'erreur) 

فووة ظووذ صووؽؾ تؽامووؾ مووـ   xإػ  0دالووة حؼقؼقووة معر 

dteلؾؿؼدار  t2 أو لؾؿؼودارdte t2

أو تؽاموؾ موـ  

x   إػ لؾؿؼدار dte t2. 

Esaki diode ديقد إيساكي، ثـائي كػؼي 

diode d' Esaki 

، يتؿقوو  ةظالقوو لدرجووةمووقبة ديووقد كػؼوول ذو وصووؾة مَ 

بادموواا  ابؿؼاومووة شووال ة ظـوود فؾطقووة مـاػضووة جوودر 

آكققاز إمامل كادمة ظـ الع قر الـػؼل الؽؿوقمل، 

و صورومـ دارة ق  ابادماا آكققاز السؾ ل. يسؿك أيضر

tunnel diode. 

escape velocity عة اإلفالتسـر  

vitesse d'échappment 

إظطاؤها جلسؿ لؽل يـطؾوؼ  جيبظة الدكقا التل سورال

، ظووـ كقكووب مووا ويػؾووت مووـ حؼووؾ ثؼالتووف ام تعوودر 

 /ثوووا ذم  104×1,13كؿ/شووا أو  40700تسوواوي و

 كقكب إرض.حالة 

essential degeneracy اكطباق أساد 

dégénérescnce essentielle 

ـ صؿقد اهل اتج ظ ٓكط ا  اـل س ة إػ الدوران.ا  ؿؾتق  باـل

etalon معقار 

étalon 

مؼقوواس تووداخؾ مملووػ مووـ موورنتغ متووقازيتغ  -0

 اشوتعام قابؾتغ لؾض ط مورك  تغ بققوث يؿؽوـ 

أي مووووـفام كنحوووودت مرايووووا مؼقوووواس تووووداخؾ 

لؼقوواس ادسووافات  يسووتعؿؾمايؽؾسووقن، وهووق 

بورو تؽوقن ادسوافة -الصغرة.وذم معقار فوابري

 بغ ادرنتغ ثابتة.

 حدة مؼدار فق يائل.اكؿقذج ظقاري مرجعل لق -2

etching َرْقشتـؿقش ،  

gravure 

أو زجواج بتغطقتوف  فؾ حػر خطقط ظذ لقح مـ  -0

بؼـوواع مؼوواو  لػعووؾ ارحؿووقض لققووت ارحؿووو 

 إج اء ادعرضة مـ الؾقح.

 بغقة إطفار بـقتف. فؾ ؾ ذم شطح ك  لَ إحداث تَ  -2

ether األثري 

éther 

 ابووف حالقروو االوو ي مل يعوود موولخقذر ضووول القشووط آفسا

والوو ي كووان يعتؼوود أكووف يؿووم الػضوواء وإوشوواط 

 إمقاج الؽفرضقسقة. ال ي تـتؼؾ فقفالمػافة و

Euclidean geometry هـدسة إقؾقدية 

géométrie euclidienne 

هلوا  اذ مقضوقظات إقؾقودس، حققو ر ؼائؿة ظاهلـدشة ال

ظوووـ اهلـدشوووات الالإقؾقديوووة مخوووؾ هـدشوووة ريوووامن 

 .وهـدشة لقباتمػسؽل

Euler equations معادٓت أولر 

équations d'Euler 

حوق   ثالث معادٓت تػاضؾقة رحركة جسوؿ صوؾب

حماور مارة مـ هو ا الـؼطوة. توربط  باشتعام  كؼطة ما
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ظات سووووربوووغ ظووو و  الؼوووقت والهووو ا ادعوووادٓت 

 والتسارظات ال اوية وظ و  العطالة.

Eulerian angles زوايا أولر 

angles d' Euler 

جمؿقظة ثالث زوايا تػقد ذم تعقغ تقجقف جسؿ يتقورك 

 ثابتة. إحداثقاتحق  كؼطة ثابتة بالـس ة إػ مجؾة 

europium  بققموروأ  

europium 

Lat: Europa = أوروبا 

و ظوددا الو ري  Euإتربوة الـوادرة، رمو ا  صورمـ ظـا

لقكف رمادي ودرجوة  151,96 كتؾتف ال رية الـس قةو 63

 .اشؾ يقس تؼري ر  1200حرارة اكصفارا كقق 

evacuation pump مضخة تػريغ 

pompe d' évacuation 

 مضاة لطرد الغازات أو إبارة مـ حق  مغؾؼ.

evaporation تبّخر، تبخري 

évaporation 

 تق  السائؾ إػ باار ظـد أي درجة حرارة.

even function دالة زوجقة 

fonction paire 

ي ققؿوة وذلؽ ٕ f(x) = f(-x)دالة تتصػ باخلاصة

 .x لؾؿتقق 

even numbers أعداد زوجقة 

nombres pairs 

 . 2أظداد صقققة تؼ ؾ الؼسؿة ظذ 

even-even nucleus  زوجقة -كقاة زوجقة  

noyau pair-pair 

 ،كقاة ظددها ال ري زوجول وظوددها الؽوتع زوجول

أي فقفا ظدد زوجل موـ الزوتقكوات وظودد زوجول 

 مـ الـسوكات.

even-odd nucleus كقاة زوجقة فردية 

noyau pair-impair 

 ،كقاة ظددها ال ري زوجل وظددها الؽوتع فوردي

أي فقفا ظدد زوجل مـ الزوتقكات وظودد فوردي 

 مـ الـسوكات.

event َحَدث 

événement 

رةضوووول كؿوووقذج ريا -0 وهووو ا  ،لـتقجوووة دمربوووة متَصوووق 

 الـؿقذج هق جمؿقظة ج ئقة مؼقسة ذم فضاء احتاميل.

 ادؽان. -كؼطة ذم ال مان -2

الؾقظة التل وحدث فقفا تغر حمدد ذم ارحالة وتومذن  -3

 ظادة بنحا  ظؿؾقة دخؾ أو خرج ٓ مت امـة.

event horizon أفؼ احلدث 

horizon d'événement 

كظري حق  الخؼب إشوقد ٓ يؿؽوـ لؾضوقء أو  حدّ 

 ٕي إصعاع نخر آكػالت مـف.

evolution operator ممثر التطقر 

opérateur d'évolution 

ادمثر اخلطل ال ي يتقح آكتؼا  مـ حالة كؿقمقة ذم 

 رحظة ما إػ ارحالة الؽؿقمقة ذم رحظة ٓحؼة.

excess carrier density كثافة احلامالت الػائضة 

densité des porteurs excédents 

اددخؾوة ذم كصوػ  ،ظدد حامالت المقـة اإلضوافقة

 حدة ارحجؿ.االـاقؾ بقاشطة المقائب ذم و

exchange الة  تبادل، بد 

échange, commutateur 

ظؿؾقوة ت واد  إحوداثقات  قملقؽاكقؽ الؽؿوادذم  -0

 غ جسووووقؿ بجسووووقؿ مماثووووؾ ذم معادلووووة شووووو

 .باويل -ودكغرصور

موع مراحوؾ  جمؿؾ أدوات جريان ارحركة اهلاتػقوة -2
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الت ديؾ ووشائؾ التقؽؿ والتمػر ذم ظؼودة موـ 

صووو ؽة. وهووول التووول تتوووقح تقصوووقؾ خطوووقط 

 ادمسكغ فقام بقـفا حسب ضؾ ات ال بائـ.

exchange degeneracy اكطباق التبادل 

dégénérescence d'échange 

آكط ا  الـاتج ظـ ظد  تغور ضاقوة مجؾوة اجلسوقامت 

 ادتامثؾة لدت ت ديؾ مقاقع جسقؿغ أو أكخر فقفا.

exchange energy صاقة التبادل 

énergie d'échange 

الػر  بغ الطاقة الؽفراكدة جلؿؾة مملػة مـ شو قـغ 

متقازيغ وبغ ضاقوة اجلؿؾوة كػسوفا ذم حوا  تعواك  

 الس قـغ.

exchange forces ققى تبادلقة 

forces d'échange 

الؼقت الـادمة ظـ ترثرات ت ادلقة بغ جسقؿغ كتقجوة 

ت اد  جسقؿ ثالوث بقوـفام. فوالؼقة الـقويوة تـمول ظوـ 

 ت اد  مق وكات بغ مؽقكات الـقاة.

exchange interactions تآثرات تبادلقة 

interactions mutuelles 

ظووـ  قمل،قؽاكقووؽ الؽؿووادذم  ،التوورثرات الـامجووة -0

ت اد  اإلحوداثقات والسو غ لؾجسوقامت ادتامثؾوة 

 لؽقهنا ٓمتامي ة.

أي توورثر يؿؽووـ الـظوور إلقووف كلكووف ظائوود إػ ت وواد   -2

 كام ذم الؼقت الـقوية. ،جسقامت

exchange of heat تبادل احلرارة 

échange de la chaleur 

 حرارتقفام خمتؾػتان.اكتؼا  ارحرارة بغ وشطغ درجتا 

exchange operator ممثر التبادل 

opérateur de pérmutation 

ممثر ي اد  بغ مقاقع اجلسقامت أو ش قـاهتا أو كؾقفام 

 ة التل تصػ ه ا اجلسقامت.قذم الدالة ادقج

excimer إكسقَؿر 

excimère 

En: excimer = excited + dimer 

ـ اتاد جو يئغ ،ج يء غر مستؼر ذم حالة مخارة  ،مملػ م

مخووؾ هوو ا  وتسووتعؿؾ اكفرضقسووقر  اإصووعاظر  ايتػؽووؽ مصوودرر 

ـ الؾقو رات ولقو ر إكسوقَؿرمئاجل ي ، والؽؾؿوة ات ذم كوقع مو

ـ   ـائل مخار.  dimerو excitedمـققتة م  أي ج يء ث

excimer laser  لقزر إكسقؿر 

laser excimer 

فقفا مو يج موـ  يستعؿؾكقع مـ الؾق رات الؽقؿقائقة 

غاز خامؾ مخؾ إرغقن وغاز فعا  مخؾ الػؾقر، يؼع 

 اإلصعاع الصادر ظـفا ذم ادجا  فق  ال ـػسجل.

excitation إثارة 

excitation 

ـ  ،مخؾ ذرة أو ج يء أو كقاة ،اكتؼا  جسقؿ أو مـظقمة مو

 حالة ضاققة إػ أخرت أظذ مـفا كتقجة امتصاصفا ضاقة.

excitation energy ة اإلثارةصاق  

énergie d' excitation 

مخوؾ ذرة أو جو يء أو  ،الطاقة الالزمة لـؼؾ مـظقموة

 كقاة، مـ حالة ضاققة إػ أخرت أظذ مـفا.

excitation of inner electrons 

 إثارة اإللؽرتوكات الداخؾقة

excitation des électrons internes 

 كؼؾ إلؽسوكات موـ الط ؼوات الداخؾقوة ذم الو رة إػ

 مستقيات ضاققة أظذ.

excitation potentialجفد اإلثارة، كؿقن اإلثارة 

potentiel d'excitation 

 ذم صوووقـة جوووداؤااجلفووود الؽفربوووائل الووو ي يؿخوووؾ 

 اإللؽسون ضاقة اإلثارة.
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excited atom ذرة ُمثارة 

atome excité 

ذرة اكتؼؾ فقفا إلؽسون أو أكخور موـ مسوتقت الطاقوة 

 ضاقة أظذ.إدكك إػ مستقت 

excited state حالة ُمثاَرة 

état excité 

مخوؾ ذرة أو جو يء أو  ،حالة ثابتة جلسقؿ أو دـظقموة

 ضاقتفا أظذ مـ ضاقة ارحالة الدكقا. ،كقاة

exciton إكسقتقن 

exciton 

خؼووب ذم جسووؿ صووؾب بإلؽووسون ذم حالووة ارت وواط 

بؾووقري. يؽووقن اإللؽووسون ذم حالووة مخووارة وموورت ط 

جوووب بػضوووؾ التجووواذب الؽفراكووودي، الخؼوووب ادقب

ويؿؽووـ أن يـتؼووؾ اإلكسووقتقن ذم اجلسووؿ الصووؾب، 

 ويمدي اتاد اإللؽسون والخؼب إػ إصدار فقتقن.

exclusion principle مبدأ آستبعاد 

principe d'exclusion 

يـ  ظذ أكف ٓ يؿؽـ أن يؽقن إللؽسوكوغ أو أكخور 

يـط ووؼ و ،ذم ذرة جمؿقظووة إظووداد الؽؿقمقووة كػسووفا

وو هوو ا اد وودأ ظووذ الػرمققكووات كافووة.  اويسووؿك أيضر

Pauli exclusion principle. 

exhaust velocity عة آكػالتسـر  

vitesse d' échappement 

ظة ج يئووات الغوواز مووـ ادـػووث العوواد  دقوورك شووور

 بالـس ة إػ ادـػث.

exit aperture ُفْتحة اخلروج 

ouverture de sortie 

 .exit pupilاكظر 

exit dose جرعة اخلروج 

dose de sortie 

 اجلرظة ظـد السطح اخلؾػل جلسؿ يسؼط ظؾقف اإلصعاع.

exit pupil فتحة اخلروج 

pupille de sortie 

ية صورمـظقمة ب صوراخلقا  القيل رحظار تمؽؾف ظـا

 تس ؼ ارحظار أو تؾقف.

exoergic لؾطاقة شـركا  

exoénergétique 

 ظؿؾقة ترر ضاقة.وصػ لؽؾ تػاظؾ أو 

exosmosis كضح خارجي 

exosmose 

 مرور شائؾ خال  غماء مسامل إػ خارج حق  مغؾؼ.

exothermic reaction لؾحرارة شـرتػاعؾ كا  

réaction exothermique 

Gr: exo = خارج thermos = حرارة 

 تػاظؾ يطؾؼ حرارة أثـاء حدوثف.

exotic atom ذرة غريبة 

atome éxotique 

ر مستؼرة يسوت د  فقفوا إموا بوالزوتقن جسوقؿ ذرة غ

نخووور مقجوووب الموووقـة الؽفربائقوووة مخوووؾ ادقوووقن أو 

ال قزترون أو باإللؽسون جسقؿ نخر شالب المقـة 

 الؽفربائقة مخؾ ال ققن أو الزوتقن ادضاد.

expansion متدد 

expansion, dilatation 

ت ايد حجوؿ كتؾوة ثابتوة موـ ادوادة كتقجوة رفوع درجوة 

 حرارهتا وحدد حراريم أو غر ذلؽ.

expansion of the universe تقسع الؽقن 

expansion de l'univers 

ظات وحوددها سوورظـ بعوو ب فات اظد ادجرات بعض

 محر.اك ياح أضقاففا كقق إ
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expectation تققُّع 

espérance mathématique 

 ذم اإلحصاء هق احتام  وققع حادث ما.

expected value َعة  ققؿة متقق 

valeur prévue 

الؼقؿووة القشووطقة جلووداء كووؾ مووـ الؼووقؿ ادقتؿؾووة  -0

 دتغر ظمقائل ذم احتام  حدوثفا.

: الؼقؿووة القشوطقة دؼوودار قملقؽاكقوؽ الؽؿوادذم  -2

 قملقؽاكقوؽ الؽؿوادفق يائل حمسقبة وفؼ ققاظد 

بالعالقووووووة: اويعووووووز ظووووووـ ذلووووووؽ رياضووووووقر 

 |Â|A 

experiment جتِربة 

expérience 

أجفو ة ووشوائؾ ققواس ذم طوروف موتقؽؿ  اشتعام 

 اخت ار صقة فرضقة أو التقؼؼ مـفا. ُبغقةفقفا 

explosion اكػجار 

explosion 

 موودةذم  وحوودثم تغوور حالووة وتػاظووؾ كقؿقووائل مووخالر 

 يتقلد ظـف ترير ضاقة ك رة. اقصرة جدر 

exponent  ُأّس 

exposant 

حؼقؼوول أو ظؼوودي مقجووب أو  سووورأو كظوودد وصووققح 

 ax: أو مؼدار مخالر ضول يرفع إلقف تع ر ريا xشالبم أو رم  

exponential  ُِّأد 

exponentiel 

كالدالوة  ،ظوذ مؼودار أيّس  يما وحتوقلؾدٓلة ظذ كؾ 

و eأي العودد الـقوزي  ،  f(x)=ex: إشقة إػ  امرفقظر

 .ايع جدر شورأو لؾدٓلة ظذ تغر  ،xإس 

exponential decay  اضؿحالل ُأّد 

désintégration exponentielle 

N = N0eشول الؼاكقن إ وفؼتـاق  مؼدار فق يائل 
-t/τ 

يرمو  إػ  t ام هق ارحا  ذم الـماط اإلصوعاظل حقوثك

 مؼدار ثابت. τال مـ و 

exponential growth  تزايد أد، كؿّق أّد 

croissance exponentielle 

 .exponential lawاكظر 

exponential law قاكقن أد 

loi exponentielle 

و  لصوقغة موـ الموؽؾ  اكؿق أو تـاق  مؼدار فق يوائل ت عر

y = Aeαx  حقثA  وα   ثابتوان وادتقوقx  يؿؽوـ أن

أو أي متقوق  مـاشوب. ويؽوقن  ايؽقن مسوافة أو زمـرو

 .اكان شال ر  إذاوتـاق   امقج ر  αكان  إذاهـاك كؿق 

exposure dose of radiation 

 جرعة التعرض لإلشعاع

dose d'exposition à la radiation 

حودة الؽتؾوة موـ اققاس لؾطاقة الؽؾقة التل حتصوفا و

 ادادة كتقجة تعرضفا ل صعاع.

extended zone مـطؼة ممتدة 

zone élargie 

حخقووؾ الطاقووة كتووابع وحقوود الؼقؿووة لؾؿتجووف ادووقجل ظووذ 

امتداد أكخر مـ مـطؼة واحدة مـ مـاضؼ بريؾقان ذم كظرية 

العصابات لؾجسؿ الصؾب. أما حخقؾ الطاقة كتابع متعدد 

الؼقؿة لؾؿتجف ادقجل ضؿـ مـطؼوة بريؾوقان إوػ ففوق 

 .reduced zoneحخقؾ ادـطؼة ادات لة 

extensibility تطالقةاس  

extensibilité 

ال يادة الـس قة ذم ضق  شوؾؽ موـ موادة لودت صوّدا 

 ق ؾ اكؼطاظف.

extensive air shower وابؾ أوجقف 

gerbe d'Auger 
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 Auger showerاكظر 

extensometer جفاز ققاس آستطالة 

extensomètre 

جفاز يؼق  ازدياد ضق  شؾؽ مـ مادة كتقجة تط قوؼ 

 ققة صد ظؾقف.

external force ققة خارجقة 

force extérieure 

الؼقة التول تومثر ذم مجؾوة، أو ذم بعوو أج ائفوا، موـ 

 خارج اجلؿؾة.

external work يعؿؾ خارج  

travail externe 

 ظؿؾ تـج ا مجؾة تتؿدد مضاد ة لِؼقة مؼاومة خارجقة.

extinction اكطػاء 

extinction 

ٓكعدا  ص ف الؽع لمودة الضوقء  ادسوتؼطب خطقاوا طاهرة ا

شتؼطاب.  بقاشطة مؼطّب ظؿقدي ظذ مستقت ٓا

extinction coefficient معامؾ آكطػاء 

coefficient d'extinction 

 linear attenuation coefficientاكظر 

extraction استخالص 

extraction 

ذم الؽقؿقاء: ضريؼة لؾػصؾ يؽوقن فقفوا الصوؾب  -0

وذلوؽ  ،ب شوائؾأو ادقؾق  ظذ حاس موع ُمو ي

 لـؼؾ مؽّقن أو أكخر إػ اد يب.

 ا.مـ معادهن ػؾ اتالذم التعديـ: اشتقصا   -2

extraction potential كؿقن آقتالع 

potentiel d' extraction 

ف ظذ شوطح معودن ٓقوتالع سؾقطت قاجبالؽؿقن ال

 إلؽسوكات مـف.

extraordinary index ة غري عاديةـقري  

indice extraordinaire 

 .ٓ متـاحقةالعادي ذم بؾقرة  ة اكؽسار المعاع غرـقري

extraordinary ray شعاع غري عادي 

rayon extraordinaire 

أحد المعاظغ الـامجغ ظـ اكؼسا  صعاع شاقط ظوذ 

 سوورمتامثؾة ادـاحل. وهق الموعاع الو ي يـؽ بؾقرة ٓ

 ،حتووك ظـوود الووقرود العؿووقدي ظووذ شووطح ال ؾووقرة

وتعتؿد زاوية اكؽسارا ظوذ تقجقوف ال ؾوقرة. ويؽوقن 

 ظذ اشتؼطاب المعاع العادي. ااشتؼطابف ظؿقدير 

extrapolation استؽامل بآستؼراء اخلارجي 

extrapolation 

 تؼدير ققؿة دالة ذم كؼطة خارج ادجا  ادعّرفة فقف.

extrinsic semiconductor  دخقؾكصػ كاقؾ  

semiconducteur extrinsèque 

كصػ كاقؾ تعتؿد خقاصف الؽفربائقة ظوذ الموقائب 

ظا  أظذ مـ كاقؾقوة مخقؾوف  بقجف  وكاقؾقتف  ،ادضافة إلقف

 غر ادمقب.

eye accommodation مطابؼة العني 

accommodation de l' œil 

مؼوودرة العووغ ظووذ تغقوور ال عوود ادقرقوول لعدشووتفا 

صوقرة واضوقة ظوذ المو ؽقة بقسوب تغور  لتؽقيـ

 بعد اجلسؿ ظـ العغ.

eye lens عدسة عقـقة 

lentille supérieure de l'oculaire 

 ي.صورإػ العغ ذم ظقـقة جفاز ب الؼري ةالعدشة 

eyepiece عقـقة 

oculaire 

ية توقفر لؾعوغ صوقرة كاصوئة صوورظدشة أو مـظقمة ب

مسوافة مـاشو ة ظـ مـظقمة أخرت واجلسوؿقةم وظوذ 

 .ocular اوتسؿك أيضر  ،لؾرؤية
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F-centers مراكز لقكقة 

centres de couleur 

Gr: Faber=لون 

 .color centersاكظر 

f-number  لؾػتحة f الرقؿ 

nombre d'ouverture: f 

رقم يستعؿل يف التصوير الضوئي يساوي كسبة البعد 

ادحرقي لؾعدشة إػ الؼطر الػعاال لؾػتحاةو ويساؿى 

 .focal ratioأو  relative aperture اأيًض 

Fabry-Perot filter بريو-مرشح فابري  

filtre de Fabry-Perot 

-مرصح تداخع ضوئيو يشبه مؼقاس تداخل فاارري

 اأن ادساافة راغ الساطحغ العاكساغ  زئًقا غرررو 

 تساوي رضعة آٓف أكغسسوم فؼط.

Fabry-Perot fringes أهداب فابري بريو 

franges de Fabry-Perot 

تشاادد ظـادما يـظار إػ ضاو  شؾسؾة مان إدادا  

 ررو.-وحقد الؾون رؿؼقاس تداخل فارري

Fabry-Perot interferometer 

 بريو -مؼقاس تداخؾ فابري 

interféromètre de Fabry-Perot 

مؼقاس تاداخل وو لاوحغ ا اا قغ متاواايغ يؿؽان 

تغقر ادسافة رقـفام )البالغة ظدة شاـتؿسا(  شاطحا ا 

مػضضااغ رحقااث يااـعؽس الضااو  ن كصاا  تؼااار اد

الوارد ظؾقفام ظدة مرا(. وحيدث التداخل رغ إمواج 

 الضوئقة ادـعؽسة قبل أن تـػذ من الز اج.

 

face-centered cubic lattice 

 شبقؽة مؽعبة مركزية القجقه

réseau cubique à faces centrées 

الشاابقؽة صااؽل رؾااوري تؽااون فقااه الؾقااة إولقااة يف 

مؽعبةو يف مركز كل و ه مان و ودفاا ورة وكاذل  

 يف كل رأس من رؤوشفا.

face-centered structure بِـقة مركزية القجقه 

structure à faces centrées 

رـقة رؾورية تشغل فقفا الاذرا( رؤوس خؾقاة مؽعباة 

أو متواايااة السااطوح أو معقـقااة كااام تشااغل مراكااز 

 و ودفا.

factor عامؾ 

facteur; coefficient 

 كسبة مؼدارين من ضبقعة واحدة.ٕكه  لقست له أرعاد

factor of safety عامؾ األمان 

coefficient de sécurité 

 .safety factorاكظر 

factorial عاميل 

factorielle 

دااو  اادا   قاا   nظااامع العاادد الصااحقح ادو اا  
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إظداد الصحقحة ادو بة التي تؼل ظـاه أو تسااويهو 

 .1=!0و واصطؾح ظذ أن !nويؽت  رالشؽل 

Fahrenheit degree درجة فارهنايت 

degré Fahrenheit 

در ااة ماان شااؾم لاادر ا( اواارارة تؽااون فقااه كؼطااة 

جتّؿااد ادااا  لاات الضااغط ااااوي الـظااامي مساااوية 

32F°  212وكؼطااة غؾقاكااهF° و ولااذل  تؽااون كاال

180F°  100تساويC°. 

fallout  َّسْؼط ُمِشع 

retombée 

ادااواد التااي تتساااقط ظااذ إرة يف مـطؼااة خار ااة 

 اظااان مـطؼاااة اكػجاااار كاااووي. يساااؿى أيًضااا امتاًمااا

radioactive fallout. 

false color لقن كاذب 

fausse couleur 

 لون اصط حي يستعؿل لؾدٓلة ظذ صػة ممقزة.

fan-in مداخقؾ 

les entrées 

يف اإللؽسوكقاااا(د ظاااادد مااااداخل روارااااة مـطؼقااااة 

ادـطؼقااة قااد يؽااون  ااا  ANDإلؽسوكقااةو فالبوارااة 

 مدخ ن أو أكثر.

far point كؼطة اددى 

punctum remotum 

أرعد كؼطة ظان العاغ يؿؽان  اا أن متقاز فقفاا إ ساام 

 ية.ردقةو ودي رالـسبة إػ العغ السؾقؿة تؼ  يف ال هنا

farad فاراد 

farad 

واحدة السعة الؽفررائقة يف  ؾاة الواحادا( الدولقاة 

وتساوي شعة مؽثػةو فرق الؽؿون رغ لبوشقفا فؾط 

. Fواحااد وصااحـة أحااد ا كولااون واحاادو ورمزدااا 

إػ اشااتعامل  او فُقؾجاال غالًباااودااي واحاادة كباارة  اادً 

 (nF)والـاكوفاااااراد  (μF)أ زائفاااااو كادؽروفاااااراد 

 . (pF)والبقؽوفاراد 

Faraday cage قػص فاراداي 

cage de Faraday 

صاابؽة فؾزيااة ممّرضااة مغؾؼااة ٓشااتبعاد التاال را( 

 الؽفراكدية ظام يوض  داخؾفا.

Faraday constant ثابتة فارادي 

constante de Faraday 

 دا  ظدد أفوغادرو يف صحـة اإللؽسون. وتسااوي 

 كولون/مول. 9,648x104 اتؼريبً 

Faraday dark space فراغ فارادي ادظؾؿ 

éspace obscur de Faraday 

تػصال التاودج الساال  ظان  امـطؼة غر متللؼة كسبق  

العؿااود ادو اا  يف صااامم آكػااراي التااودجي وي 

 ادفبط البارد.

Faraday disk machine 

 آلة )َمَؽـة( فارادي الؼرصقة

machine à disque de Faraday 

 سااايو فاااا لتوضااقح طااادرة التحااريي الؽفرضق

تتحارة فقاه قاوة ةركاة شااي يتلل  من قار  كحا

كفررائقااة رااغ مركاازه وةقطااهو ظـاادما ُيااداُر الؼاارُ  

حول ةور مار مان مركازه ظؿاودي ظؾقاه راغ قطباي 

 .Faraday generator امغـطقس. يسؿى أيًض 

Faraday effect مػعقل فاراداي 

effet de Faraday 

مسااتوي اشااتؼطا  حزمااة ضااوئقة مسااتؼطبة  دوران

خطقَّاااا لااادى ظبورداااا ماااادة موضاااوظة يف حؼااال 

 ايااوااي اوزمااة الضااوئقة. يسااؿى أيًضااساااي مغـطق

magnetic rotation. 
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Faraday generator مقّلد فارادي 

générateur de Faraday 

 .Faraday disk machineاكظر 

Faraday rotation دوران فارادي 

rotation de Faraday 

 .Faraday effectاكظر 

fast axis يعسـرادحقر ال  

axe rapide 

يغ لبؾاااورة وا( اكؽساااار صاااارأحاااد ادحاااورين الب

 مضاظ  تؽون قريـة آكؽسار وفؼه دي الصغرى.

Fast breeder reactor  يعسـرمػاعؾ ولقد  

réacteur surgénérateur rapide 

ويـاتج ماواد يعة سارمػاظل ولود يعؿل رالـسوكا( ال

اكشااطارية أكثاار ممااا يسااتفؾ  وولاا  رتحوياال ادااواد 

بة إػ مواد اكشطارية.  ادخصَّ

fast fission  يعسـراكشطار  

fission rapide 

 يعة.شاراكشطار تسببه كسوكا( 

fast neutrons  يعةسـركرتوكات  

neutrons rapides 

كسوكا( ضاقتفا اوركقاة أظاذ رؽثار مان حاّد معاغ 

مئة كقؾو إلؽسون فؾط  أو أظاذ مان ظتباة  )يبؾغ مثً  

ضاقااة الـسوكااا( إلحااداث اكشااطار كااوى القوراكقااوم 

 مؾقون إلؽسون فؾط. 1,5و البالغة كحو 238

fast reactor  يعسـرمػاعؾ  

réacteur rapide 

مػاظل كووي يعتؿد آكشطاُر الـووي التسؾسع فقهو 

 يعة.ساررـسبة كبرةو ظذ الـسوكا( ال

Fata Morgana اب ُمرغاكاسـر  

Fata Morgana; Fée Morgane 

ا  معؼد يتؿقز رتشاودا( يف الصاورو يف آجتااه شار

كالصاخور الشاادؼة  االشاقويل ظادةو حتى إن أ سامً 

ة.  تبدو مشودة ومؽزَّ

fatigue َكالل 

fatigue 

يف اإللؽسوكقا(د اكخػاة مردود اداادة ادتللؼاة  -1

 .الزمنأو اوساشة لؾضو  رؿرور 

يف ادقؽاكق د قصور مادة رسب  تشؼق يـتج ظان  -1

 إ فاد متؽرر.

Faure storage battery مدخرة فقر 

accumulateur de Faure 

أكتؿاوان -مدخرة يتلل  لوحادا من صػائح رصاا 

متشارؽة مغؿوشاة يف ةؾاول  اي الؽزيات ادؿاددو 

متأل ظقون صبؽتفا رؿواد فعالة دي معجاون الساقؾؼون 

  يف الؾوح ادو ا و Pb3O4د الرصا  إ ر )أكسق

 يف الؾوح السال . PbOوأكسقد الرصا  

fcc lattice شبقؽة مؽعبقة مركزية القجقه 

réseau cubique à faces centrées 

 .face centered cubic latticeاكظر 

feedback تغذية راجعة 

rétroaction 

ااارج دارة أو  فااااا إػ دخؾاااه  ر اااوس قسااام مااان خأ

 لؾتحؽم يف أدائه.

feedback admittance قبقلقة التغذية الراجعة 

admittance de rétroaction 

يي الارج والادخل يف دارة سارالؼبولقة ادتبادلة رغ م

 الدارة. صارصامم إلؽسوين ظـد ق

feedback amplifier مضخؿ بتغذية راجعة 

amplificateur à rétroaction 
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غاار فاظؾااة إلر اااس مضااخم تسااتعؿل فقااه صاابؽة 

خل ممااا ياامدي إػ   از  ماان إصااارة الارج إػ الاادَّ

 تغقر أدا  ادضخم.

feedback oscillator هزاز بتغذية راجعة 

oscillateur à rétroaction 

دارة دزااة فقفا مضخمو ُيغذى دخؾفا رتغذية را عة 

و وحُياافأ  ظاذ ما  الادخل من الرج متػؼة يف الطور

ققؿااة لاادددا قااقم مؽوكااا(  تااواتر آدتاازاا ظـااد

 ادضخم والتغذية الرا عة.

feeder مغذي 

alimenteur 

 خط كؼل يستعؿل رغ ادرشل وا وائي.

femto فِؿتق 

femto 

الػؿتومس يساوي  و مثً  fورمزدا  15-10شارؼة تعـي 

 مس. 10-15

Fermat principle مبدأ فرما 

principe de Fermat 

الضاو  راغ كؼطتاغو يعااين مبدأ يـص ظاذ أن مسار 

رقااـفام اكؽسااارا( واكعؽاشااا(و دااو ادساار الااذي 

 principle اوقت ممؽن. يسؿى أيًض  صاريستغرق أق

of least time. 

fermi الِػرمي 

fermi 

   واحدة ضاول تساتعؿل يف الػقزياا  الـووياة وتسااوي

10-15m .أي فؿتومس 

Fermi age عؿر فرمي 

âge de Fermi 

إرطااا  الـسوكااا( ةسااورة يف كؿااووج مساااحة مـطؼااة 

 العؿر لػرميو وأرعاددا دي أرعاد شطح ٓ ُرعد امن.

Fermi energy صاقة فرمي 

énergie de Fermi 

أظذ مستوى ضاقة مشغول راإللؽسوكا( ظـد در ة 

 حرارة الصػر ادطؾق يف ظصارة الـؼل اسم صؾ .

Fermi gas غاز فرمي 

gaz de Fermi 

 .free electron gasاكظر 

Fermi level مستقى فرمي 

niveau de Fermi 

مستوى ضاقة الػرمقون التي تلخذ ظـاددا داّلاة تاواس 

يؼا  يف ظصاارة الـؼال يف الـواقال  .1/2فرمي الؼقؿاة 

ويف ظصااااارة التؽااااافم يف العااااواال ويف العصااااارة 

 ادحظورة يف أكصاف الـواقل.

Fermi liquid سائؾ فرمي 

liquide de Fermi 

جمؿوظااة ماان اإللؽسوكااا( ادتاا  رة فااقام رقـفاااو مثاال 

 .3Heإلؽسوكا( الـؼل يف الػؾزو أو جمؿوظة من ورا( 

Fermi sphere كرة فرمي 

sphère de Fermi 

با( ال ظةو التي مركزدا مبادأ سارالؽرةو يف فضا  مركِّ

اإلحدا قا( وادشغولة راإللؽسوكا( اوارة يف الػؾاز 

 ادطؾق.يف در ة حرارة الصػر 

Fermi suface سطح فرمي 

surface de Fermi 

السطحو يف فضا  ادتجه ادو يو وو الطاقاة ادسااوية 

ضاقة فرمي. ففو اود الػاصل رغ اوآ( ادشاغولة 

 راإللؽسوكا( وتؾ  الالقة مـفا.

Fermi temperature درجة حرارة فرمي 

température de Fermi 
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 EFادسااااوية إػ ضاقاااة فرماااي     در اااة اوااارارة

 .       مؼسومة ظذ  ارت رولتزمان 

Fermi velocity عة فرميسـر  

velocité de Fermi 

ظة اإللؽسوكا( التي ضاقتفا دي ضاقاة فرماي يف شار

 ظصارة الـؼل اسم صؾ .

Fermi-age model كؿقذج العؿر لِِػْرمي 

modèle d'âge de Fermi 

الـسوكاااااا( رػعااااال كؿاااااووج لدراشاااااة إرطاااااا  

 آصطداما( ادركة.

Fermi-Dirac statistics ديراك-إحصاء فِرمي  

statistique de Fermi-Dirac 

يأا( الطاقااةو يف  ؾااة  دراشااة احااتامل اكشااغال مسااتوأ

ةو رجسقام( )فرمقوكاا(  ٓ متاميازة لاقس رقـفاا  مؽامَّ

 ت  ر وختض  دبدأ راويل.

fermion فِرمققن 

fermion 

 سقم مثل اإللؽسون أو الزوتون أو الـسون شابقـه 

ظااادد فاااردي مااان إكصااااف. ختضااا  الػرمقوكاااا( 

 إلحصا  فرمي ديراك ودبدأ راويل.

fermium فرمققم 

fermium 

ماا رعاد القوراكقاوم  صاارمن ظـا Fmمش  رمزه  صارظـ

والعدد الؽاتْع  100يـتؿي إػ إكتـقدا( ظدده الذري 

 أيام . 10)ظؿر الـص   257 إكثر كظائره اشتؼرارً 

ferrimagnetic amplifier 

 مضخؿ ذو مغـطقسقة فريتقة

amplificateur ferrimagnétique 

 مضخم مو ا( مؽروية يستعؿل مواد فِّريتقة.

ferrimagnetism مغـطقسقة فّريتقة 

ferrimagnétisme 

و ااود ظاازوم مغـطقسااقة ٕيوكااا( مااواد معقـااة)مثل 

الػّريت  غر متساوية وا( مـاح متوااياة واجتاداا( 

متعاكسة رحقث يؽون لؾامدة دون در ة حرارة معقـة 

)تدظى در ة حرارة كوري  مغـطاة ضاعقػة وتغادو 

 ادادة فوق دذه الدر ة وا( مغـطقسقة مسايرة.

ferrite يِت  فـِرِّ

ferrite 

خاازيف غاار كاقاال لؾؽفررااا  تركقبااه مركاا  حدياادي 

أكساااقد أحاااد  Moحقاااث  MoFe2O3الؽقؿقاااائي 

الػؾاااازا( التالقااااةد الزكاااا  والؽورالاااات والـقؽاااال 

يف دارا( السددا(  امغـطقسقً  اوادـغـقز. يستعؿل قؾبً 

العالقااة. يتصاا  رؿغـطقسااقة ضااعقػة دائؿااة وضبقعااة 

 مغـطقسقة فّريتقة أو حديدية.

ferrite core يتي  قؾب فِرِّ

noyau (cœur) de ferrite 

قؾ  مان الػّريات يساتعؿل يف الادارا( اإللؽسوكقاة 

والؽفررائقة العالقة التاواتر ٕكاه ٓ يعااين مان فؼادان 

 الطاقة رسب  التقارا( الدوامقة )تقارا( فوكو .

ferrite-core memory ذاكرة قؾبفا فريتي 

mémoire à noyau de ferrite 

واكاارة مغـطقسااقة تتاالل  ماان مصااػوفة ماان قؾااو  

شوارية دققؼة ُمشاؽؾة مان ماادة فريتققاة تؾتا  حاول 

 كل مـفا أش ك حامؾة لؾـبضة وشؾ  لسس.

ferroelectric كفرحديدي 

ferroélectrique 

تتغار  دائااًم  اكفررائًقا اصػة مادة ظاالة تبدي اشتؼطارً 

تص  صدته م  صدة اوؼل الؽفررائي ادسؾَّط ودي ت

رصااػا( تشاابه ادااواد اوديديااة ادغـطااة مثاال خاصااة 

 البطا  ادغـطقيس. تستعؿل يف ادؽثػا( الزفقة.
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ferroelectric converter 

 حمقل صاقة كفرحديدي

transducteur ferroélectrique 

 فااااا حياااول الطاقاااة اورارياااة إػ ضاقاااة كفررائقاااة 

دياة راشتعامل التغر يف  ارتاة العازل لؾاامدة الؽفرحدي

ن إػ ما رعد در ة حرارة كوري.  ظـدما ُتسخَّ

ferroelectric domain مـطؼة كفرحديدية 

domaine ferroélectrique 

مـطؼاااة يف ماااادة كفرحديدياااة يؽاااون آشاااتؼطا  

 .اضؿـفا  ارتً 

ferroelectric hysteresis بطاء كفرحديدي 

hystérésis diélectrique 

الؽفرحديدية ظاذ اوؼال ٓ يتوق  اشتؼطا  ادواد 

 ا؛ متاًمااادسؾَّط فؼط رل ظذ ماضاقفا الؽفرراائي أيًضا

يف اداواد اوديدياة ادغـطاة. سااي كام يف البطا  ادغـطق

 electricو dielectric hysteresis اوتسؿى أيًضا

hysteresis. 

ferromagnetic materials 

 مقاد حديدية ادغـطة

matériaux ferromagnétiques 

د تتص  رؿطواظقة مغـطقساقة ظالقاة تعتؿاد ظاذ موا

ادسااؾَّط وتبؼااى رعااد إاالااة ساااي صاادة اوؼاال ادغـطق

مان داذه اداواد اودياد والػاوٓو  سايواوؼل ادغـطق

 والؽورالت والـقؽل وشبائؽفا.

ferromagnetism مغـطقسقة حديدية 

ferromagnétisme 

و ود مغـطقسقة يف رعي ادوادو مثال شابائ  اوديادو 

كاصئ ظن اكتظاام العازوم ادغـطقساقة الداخؾقاة يف اجتااه 

 مشسكو فتؽون ادطواظقة ادغـطقسقة  ا كبرة.

ferromgnetic domains 

 مـاصؼ حديدية ادغـطة

domaines ferromagnétiques 

ادغـطة مـاضق جمفرية يف ادادة اوديدية ادغـطة تؽون 

يف كل مـفا وا( اجتااه ةاددو لؽان اجتاداا( ادغـطاة 

 ظشوائقة يف ادـاضق ادختؾػة.

fertile material مادة خصبة 

matériau fertile 

و ادا كسوًكاشاارمادة قارؾة لؾتحول إػ مادة صاطورة رل

 .238أوالقوراكقوم  232مثل التوريوم 

fiber optics يات األلقافصـرب  

optique de fibres 

تؼاكة كؼل ادعؾوماا(و يف آتصاآ( أو اواشاو و 

يف جمؿوظااة ماان إلقاااف الز ا قااة أو الب شااتقؽقة 

 الدققؼة ادركة راشتعامل إمواج الضوئقة ادعّدلة.

Fick's law قاكقن فقؽ 

loi de Fick 

التي تركقزداا  JNقاكون يـص ظذ أن تدفق ااسقام( 

و يتـاش  م  تادّرج داذا السكقازد Nيف  سم صؾ  

JN = -D grad N  حقاثD  ارتاة تادظى معامال 

 آكتثار.

fictitious force ققة عطالة 

force fictive 

 .force of inertiaاكظر 

fidelity أماكة 

fidélité 

در ة الدقاة التاي تساتطق  ماا مـظوماة إظاادة تولقاد 

دقازا( ادقزا( إشاشقة ظـد خمر فاا لتؽاون مما ؾاة 

 اإلصارة ظـد مدخؾفا.
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field حؼؾ 

champ 

مـطؼة يظفر يف كل كؼطة مـفا أ ر من كوس معّغ ويؿؽان 

. ومان أمثؾاة اأو ماوّترً  اأو متجًفا اأن يؽون اوؼل ُشؾؿق  

 اوؼل ادتجه اوؼل الؽفررائي واوؼل ادغـطقيس.

field effect transistor (FET) 

 تراكزستقر مػعقل احلؼؾ

transistor à effet de champ 

كااوس ماان الساكزشااتور أحااادي الؼطبقااة تااري فقااه التقااار 

رواشطة حام ( الشحـة إكثرية وحيصل فقه التضخقم 

ف رواشاطة صارظـدما يتغر التقار رغ مررطقه ادصدر واد

حؼل كفررائي كاتج ظن  فد مسؾَّط ظذ روارته. ويساؿى 

 .unipolar transistor اأيًض 

field emission إصدار حؼيل 

émission par champ électrique 

إصدار اإللؽسوكاا( مان شاطح غار مساخن رتال ر 

حؼل كفررائي صديد مسؾَّط ظذ دذا الساطح وولا  

 رػضل ادػعول الـػؼي الؽؿوين.

field glass ب  مـظار مؼرِّ

lunette d'approche 

 .binocularsاكظر 

field intensity شدة احلؼؾ 

intensité du champ 

مؼدار يؿقز اوؼلو فشادة اوؼال الؽفرراائي يف كؼطاة 

دااي مؼاادار يساااوي صاادة الؼااوة اداام رة يف  مااا مااثً  

واحدة الشاحـة ادوضاوظة يف تؾا  الـؼطاة. وتساؿى 

 .field strength اأيًض 

field lens عدسة احلؼؾ 

lentille du champ 

ة مان ية مملػاصاارأرعد ظدشة ظن العغ يف مـظوماة ر

 ظدشتغ فلكثر.

field lines خطقط احلؼؾ 

lignes de champ 

 .flux linesاكظر 

field of force حؼؾ الؼقة 

champ de force 

مـطؼة من الػضا  لاقط رجسام )أو أكثار  يؿؽان أن 

 يتل ر فقفا  سم آخر دون أن يؽون ظذ متاس معه.

field of view حؼؾ الرؤية 

champ de vision 

الزاويااة ادجسااؿة التااي يؿؽاان رؤيتفااا ادساااحة أو 

 ي.صاررجفاا ر

field stop ِحظار احلؼؾ 

diaphragme du champ 

Gr: diaphragma=حا ز 

فتحااة دائريااة يف حااا ز معااتم لاادد حؼاال الرؤيااة يف 

 ية.صارمـظومة ر

field strength شدة احلؼؾ 

intensité du champ 

Lat: intensus=مشدود 

 .field intensityاكظر 

filament فتقؾة؛ شعرية 

filament 

Lat: filamentum=ظـصار دققق وضويل 

شااؾ  دققااق ماان التـغسااتغ أو ماان فؾااز آخاار در ااة 

حااارارة اكصااافاره مرتػعاااةو يساااتعؿل يف ادصاااارقح 

الؽفررائقااة ادتودجااة أو يف الصااامما( اإللؽسوكقااة 

 إلصدار اإللؽسوكا( لدى تسخقـه.

file ِمؾػ 

fichier 
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تستعؿل يف اووشبة  ا اشم واحاد جمؿوظة معطقا( 

 فقفا يؿؽن الولوج إلقفا رواشطته.

film badge مؼقاس اجلرعة الػردي 

dosifilm 

مؼقاااس ارظااة اإلصااعاس حُيؿاال ظااذ الصاادر لؼقاااس 

اارظة التي يتعرة  ا الشخص. ويتالل  مان فِؾام 

اار دعرفااة  تصااوير حساااس ُ اارج ماان غ فااه ويظفَّ

 .badge ااارظة. يسؿى أيًض 

filter ح  مرشِّ

filtre 

Lat: filtrum=مسامي 

يف اإللؽسوكقااا(د دارة كفررائقااة تسااؿح رتؿرياار  -1

 ترددا( ةددة من إصارا( الدخلو أو إيؼاففا.

 اي يؿااتص  زئًقااصااارر صاااريا(د ظـصاااريف الب -1

الوارد ضاؿن جماال معاغ ساي اإلصعاس الؽفرضق

 من السددا(.

أصااوا( يف الصااو(د أداة تسااتعؿل ٓمتصااا   -1

 تؼ  يف جمال معغ من السددا(.

filtration ترشقح 

filtration; filtrage 

ظؿؾقة فصل ادادة اوبقبقة من مائ  رتؿريره خ ل وشط 

ح.  ٓ يتقح مرور اوبقبا( أو دي إحدى ظؿؾقا( ادرصِّ

fine structure بـقة دققؼة 

structure fine 

اكؼسام الطوط الطقػقة لؾذرا( أو اازيئا( رساب  

 ادداري.-الت  ر السبقـي

fine structure constant ثابتة البـقة الدققؼة 

constante de la structure fine 

 إحدى الثوارات الطبقعقاة إشاشاقة ومتثال رادسااواة

وقاااااااد أتااااااات  .                 

ماان كوهنااا تاادخل يف حسااا  البـقااة  اتسااؿقتفا تار ًقاا

 الدققؼة لؾخطوط الطقػقة.

fineness of gold عقار الذهب 

titre de l'or 

كسبة وان الذد  الالص إػ الوان الؽع لؾسبقؽة. 

 وقد تؽون كسبة مئوية أو رالؼراط.

firmware برجمقة راسخة 

micrologiciel; microprogramme 

راارامج صااغرة لؾااتحؽم خمزكااة ماان ادعؿاال يف صااقبة 

 من اواشو . (...,ROM,PROM)الذاكرة ادقتة 

first Brillouin zone مـطؼة بريؾقان األوىل 

première zone de Brillouin 

اوجم ادحقط رنحادى ظؼاد الشابقؽة العؽساقةو الاذي 

لده ادستويا( ادـصػة لؾؿستؼقام( الواصؾة راغ داذه 

 وادجاورة والعؿودية ظذ دذه ادستؼقام(.العؼدة 

first law of thermodynamics 

 األول دم الرتمقديـامقؽ )ادبدأ( الؼاكقن

premièr principe de la thermodynamique 

ص ظااذ أكااه يف  ؾااة معزولااة يبؼااى ادجؿااوس الؽااع  ياـا

 او وُيعاازَّ ظاان ولاا  رياضااقً ادختؾاا  أكااواس الطاقااة  ارًتاا

و أي إن ايااااادة W       رادعادلااااة التالقااااة  

يساوي جمؿاوس ماا امتصاته    الطاقة الداخؾقة اؿؾة ما 

 .W ف ظؾقفا من ظؿل صاروما    من حرارة 

first overtone مدروج أول؛ تقافؼقة ثاكقة 

première harmonique supérieure 

 آدتااازاا وو التاااواتر الاااذي يسااااوي ِماااْثع التاااواتر

 ففو يؼارل التوافؼقة الثاكقة. شايوإشا

first-order circuit دارة مـ ادرتبة األوىل 

circuit du premier ordre 

دارة كفررائقااة يؿؽاان وصااػفا رؿعادلااة تػاضااؾقة ماان 
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ادرتبة إوػ مثل الدارة ادملػة مان مؼاوماة ومؽثػاة 

 أو الدارة ادملػة من مؼاومة ولريضقة.

fissile َشُطقر 

fissile; fissible 

دا شاارخاصة ادادة التي تؽون كواهتا قارؾة ل كشطار لادى أ

 .fissionable material اكسوكا(و تسؿى أيًض 

fission اكشطار 

fission 

Lat: fissilis=يـؼسم 

اكؼسااام الـااواة الذريااة الثؼقؾااة إػ صااطرينو أو أكثاارو 

راانض ق كؿقااة كباارة ماان الطاقااة.  ايؽااون مصااحورً 

أو رسااب  قااذف  ايؿؽاان حاادوث آكشااطار تؾؼائًقاا

 الـواة رجسقم آخر.

fission cross-section ال لالكشطار  مؼطع فعَّ

section efficace de fission 

 مؼقاس ٓحتامل اكشطار الـواة ا دف رجسقم مؼذوف.

fission energy صاقة آكشطار 

énergie de fission 

الطاقة ادتحاررة لادى اكشاطار الـاواةو وداي تسااوي 

 الػرق رغ كتؾة الـواة وجمؿوس كتل كواتج اكشطاردا.

fission fragments شظايا آكشطار 

fragments de fission 

 االـااوى الـاجتااة ظاان آكشااطار الـااووي. تسااؿى أيًضاا

fission recoils. 

fission neutrons كرتوكات آكشطار 

neutrons de fission 

 الـسوكا( الـاجتة من تػاظل آكشطار الـووي.

fission reaction تػاعؾ اكشطاري 

réaction de fission 

التػاظل الـووي ادمدي إػ اكشاطار الـاواة الداخؾاة 

 يف التػاظل.

fission recoils مرتدات آكشطار 

contre-coups de la fission 

 .fission fragmentsاكظر 

fission spectrum صقػ آكشطار 

spectre de fission 

التواي  الطاقي لـسوكا( آكشطار الػوريةو أو التواي  

 الطاقي لألصعة غاما الػورية الصادرة ظن آكشطار.

fissionable material مادة َشُطقرة 

matière fissile; substance fissible 

Lat: fissilis=قارل ل كؼسام 

 .fissileاكظر 

fissionable nuclides ُكؽؾقدات شطقرة 

nucléides fissibles 

 ُكؽؾقدا( )كوى  قارؾة ل كشطار الـووي.

fixed coordinate system 

 مـظقمة إحداثقات ثابتة

système de coordonnées fixe 

مـظومة إحدا قا( مرتبطة رجسام ماا و ارتاة رالـسابة 

الثارتة إلقهو كؿـظومة اإلحدا قا( ادرتبطة رإرة و

 رالـسبة إلقفا.

fixed stars الـجقم الثابتة 

étoiles fixes 

اد  االـجوم البعقدة التي ُتاررط ماا اصاط ًح  مـظوماة إشـا

 مر عقة ظطالقة ظذ اظتبار أن دذه الـجوم غر متسارظة.

flame هلب 

flamme 

 غاا متودج ميض  كاتج ظن آحساق.



 111 جممع اللغة العربية بدمشق

flame spectrum صقػ الؾفب 

spectre de flamme 

ضق  إصادار حُيصال ظؾقاه رتبخار ماواد يف  ا   -1

 ضعق  اإلضا ة.

 الطق  الـاصئ ظن أي كوس من الؾف . -1

flare شقاظ 

éruption solaire 

ماا  اي  يف كارة الؾاون مان الشاؿس. غالًباشااراكدفاس 

يؽون يف  اوار جمؿوظاة رؼا  كشاطة أو داخؾفاا وداو 

شااطوس مػااا ئ قصاار العؿاار ياادوم رضاا  دقااائق. 

 .solar flare ايسؿى أيًض 

flash lamp مصباح وميض 

lampe éclair 

مصباح حيدث ومضا( ضوئقة قصرة وصديدة راكػراي 

 كفررائي فقه أو راحساق شؾ  فؾزي دققق فقه.

flash point كؼطة القمض 

point d'inflammation 

در ة اورارة الدكقا التي يؿؽن ظـددا ٕرخرة شاائل 

 ضقار أن تومي لدى تسؾقط    ظؾقفا.

flask دورق 

flacon 

 إكا  ا ا ي وو ظـق ضويل يستعؿل يف ادخارر.

flat مستقي؛ مسطَّح 

plan; plat 

 شطح مـبسط مـتظم أمؾس.

flexibility لِْْي؛ قابؾقة آكثـاء 

flexibilité 

مؼدرة مادة ظذ آكثـا  أو الطي مرا( ظديادة رتال ر 

 قوة دون أن تـؼط  أو تظفر فقفا ظقو  مرئقة.

flexible resistor  ِّمؼاِوم لْي 

résisteur fléxible 

مؼاااوم شااؾؽي مؾػااوف حااول حباال مؼاااوم لؾحاارارة 

 ومغطى رامدة ظاالة.

flexure اكثـاء 

flexion 

رحقث تـزاح الـؼااط التاي كاكات تشوه أي  سم لغِّ 

 .امستويً  اظذ خط مستؼقم لتشؽل مـحـقً 

flicker ارتعاش ضقئي 

papillotage; papillotement 

إحساس رالرؤية يـتج ظان تر حاا( دورياة لؾضاو  

رؿعاادٓ( متتااد ماان رضاا  ماارا( يف الثاكقااة إػ رضاا  

 ا( ادرا( فقفا.شارظ

flint glass زجاج فؾـت؛ زجاج رصايص 

verre de plomb 

ا اج  ؼقل ظاديم الؾاونو راّراق حيتاوي ظاذ أكساقد 

 االرصا  ويتؿقز رؼريـة اكؽسار ظالقاة. يساؿى أيًضا

optical flint. 

flip-flop circuit دارة قاّلبة 

circuit bascule 

دارة إلؽسوكقة تبؼى يف إحدى حاالتغ ممؽـتاغ حتاى 

تتؾؼااى إصااارةو وظـدئااذ تتحااول إػ اوالااة إخاارى 

 ظار إصارة تالقة لتعود إػ اوالة إوػ.راكت

floating grid شبؽة صؾقؼة 

grille flottante 

صبؽة يف الصاامم اإللؽاسوين غار متصاؾة رالي دارةو 

يػاااسة و اااود كؿاااون شاااال  ظؾقفاااا رالـسااابة إػ 

 .free grid اادفبط. تسؿى أيًض 

flow َجَرَيان 

écoulement 
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أو السااوائل  أو اوركااة ادسااتؿرة لؾؿااواد )الغااااا( 

 الشحـا( الؽفررائقة أو غردا يف اجتاه معغ.

flow chart خمطط اكسقايب 

organigramme 

جمؿوظة من إُُضر أو إصؽال ادرشومة تصال رقـفاا 

خطوط لتبقان تسؾسل إحداثو تستعؿل يف الزجمة 

ح تعاقاا  العؿؾقااا( التااي تاا  أن شاااراواشااورقة ل

 .flow diagram ايـػذدا اواشو . ويسؿى أيًض 

flow diagram خمطط التعاقب 

organigramme 

 .flow chartاكظر 

fluctuation ح  ترجُّ

fluctuation 

Lat: fluctuare=ضػا 

تغاارم مسااتؿر ٓ يؿؽاان التـباام رااه يف مؼاادار    أو 

 در ته أو صدته.

fluid مائع 

fluide 

Lat: fluidus= مائ 

تتؿقاز رالن  زيئاهتاا مادة يف اوالة السائؾة أو الغااياة 

 قارؾة لؾحركة فقام رقـفا رحرية.

fluid dynamics حتريؽ ادقائع؛ ديـامقؽ ادقائع 

dynamique des fluides 

فاارس ماان مقؽاكقاا  ادوائاا  يعـااى ردراشااة ادوائاا  

 ادتحركة مفام كاكت ضبقعتفا.

fluid mechanics مقؽاكقؽ ادقائع 

mécanique des fluids 

العؾاام الااذي يعـااى ردراشااة ادوائاا  شااوا  يف حالااة 

السااؽون أو اوركااة رااام يرافااق ادااائ  ماان الضااغوط 

س والتسارظا( يف ادائ  قد تسب  تشوه اداائ  ساروال

 واكضغاضه ومتدده.

fluidics التحؽؿ باستعامل ادقائع 

la fluidique 

ظؾاام الااتحؽم يف تشااغقل مـظومااا( وصااـ  أدوا( 

 اشطة حركة موائ  وضغطفا.لعؿؾقا( صـاظقة رو

fluidity مققعة؛ َمْقع 

fluidité 

قارؾقااة مااادة مااا لؾجريااانو وظامؾفااا يساااوي مؼؾااو  

 ظامل الؾزو ة.

fluorescence تػؾقر؛ فؾقرة 

fluorescence 

إصاادار مااادة مااا الضااو أ أو إمااواج الؽفرضقسااقة 

الؼريبااة ماان إمااواج الضااوئقة ٕي شااب  مااا ظاادا 

ظن ظودة الاذرا( ادثاارة  اكاجتً تسخقـفاو ويؽون دذا 

رطريؼة ما غر حرارية إػ حالتفاا إشاشاقةو وتازول 

الػؾورة ظادًة رؿجرد اوال الساب  الاذي أدى إلقفاا. 

 ودي أحد صؽع التللق.

fluorescent lamp مصباح تػؾقر 

lampe fluorescente 

د تليُن الغاا ادو ود فقه إصعاظً   اأكبو  ا ا ي يولِّ

ط الؽساااوة الػؾورياااة ادو اااودة ظاااذ شاااطح  يـّشااا

 إكبو  الداخع.

fluorescent screen شاشة متػؾقرة 

écran fluorescent 

ظـااد  امرئًقاا الااوح مؽسااّو رااامدة فؾوريااة ُيصاادر ضااو ً 

شااؼوط إصااعاس ظؾقااه مثاال إصااعة السااقـقة أو اواازم 

 اإللؽسوكقة.

fluorine فؾقر 

fluor 
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وكتؾتااه  9ظاادده الااذري  Fكقؿقااائي رماازه  صااارظـ

وداااو أحاااد ا الو قـاااا(  18,998الذرياااة الـسااابقة 

اال  صاروأصد العـا كفرشؾبقة. ودو صديد السؿقةو أكَّ

يف  امتوشطً  اكقؿقائقً  اوقارل ل صتعال. يستعؿل مركبً 

 وقود الصواريخ.

fluorometer مؼقاس التػؾقر 

fluoromètre 

الصادر ظن ظقـة معرضة   فاا يؼقس إصعاس الػؾورة

إلصعاس وحقد الؾونو يستعؿل يف التحؾقل الؽقؿقائي 

 أو يف تعقغ صدة اإلصعاس ادسب  لؾػؾورة.

fluorometry ققاس التػؾقر 

fluorométrie 

ة فقاه ظقـاة إلصاعاس  ضريؼة يف التحؾقل الؽقؿقائي ُتعرَّ

 اوحقد الؾاون فتؿاتص داذا اإلصاعاسو وتصادر إصاعاظً 

تهو أو رطول مو ة أكز. وتتـاش  صدة رطول ادو ة وا

 م  تركقز ادادة ادتػؾورة. ااإلصعاس الصادر ضردً 

flux تدفؼ 

flux 

Lat: fluxus=ريان  

كؿقة معقّـة من شائل أو ضاقة كفرضقسقة أو  سقام(  -1

 جتري ظز واحدة السطح يف واحدة الزمن.

باة حؼال متجفاي  -1 التؽامل ظاذ شاطح معاغ دركِّ

أو اإلااحاة الؽفررائقاة سااي ادغـطق )صدة اوؼال

أو حؼل الثؼالة...  ظؿودياة ظاذ الساطحو وداو 

رالتعري  يتـاش  م  ظدد خطاوط اوؼال التاي 

 تعز السطح.

flux lines خطقط التدفؼ 

lignes de flux 

خطااوط و قااة يف حؼاال متجااه )كاوؼاال الؽفررااائي أو 

  يؽون ادامس يف أية كؼطة مان كؼااط أو الثؼايلساي ادغـطق

أي واحااد ماان دااذه الطااوط دااو مـحااى اوؼاال يف دااذه 

 .lines of forceأو  field lines االـؼطة. تسؿى أيًض 

flux of light تدفؼ الضقء 

flux de lumière 

الطاقااة الضااوئقة التااي متاار ظااز واحاادة السااطح يف 

 واحدة الزمن.

focal distance قيبعد بؤري؛ بعد حمر  

distance focale 

ادسافة رغ مركاز ظدشاة رققؼاة أو رأس مارآة كروياة 

 وأحد ةرققفا.

focal plane مستقي بؤري؛ مستقي حمرقي 

plan focal 

ية يؿاار يف صااارمسااتوع ظؿااودي  ظااذ ةااور مـظومااة ر

ادحرق إصع لؾؿـظومة. ويو د مستويان رمرياند 

  سؿي وخقايل.

focal ratio  حمرققةكسبة بؤرية أو  

rapport focal 

 .f-numberاكظر 

focus بؤرة؛ حمرق 

foyer 

Lat: focus=موقد 

الـؼطة التي تتجؿ  فقفا حزمة أصاعة ضاوئقة متوااياة 

رعد اكعؽاشفا أو اكؽسارداو أو تظفار اوزماة وكلهناا 

 متباظدة مـفا.

focusing إحؽام؛ تبئري 

focalisation; mise au point 

الضاااوئقةو أو اوزماااة ظؿؾقاااة جتؿقااا  إصاااعة  -1

 اإللؽسوكقة يف كؼطة واحدة أو يف مـطؼة صغرة.

ْؾبه إػ مستو معاغ ظان  -1 ظؿؾقة توضقح القال رجأ

 ية.صارضريق ضبط مؽوكا( ادـظومة الب
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fog ضباب 

brouillard 

رسكقااز ضاااي قطارا( مااا  معؾؼااة يف دااوا  ااااو إر

  ػي جمال الرؤية إػ ما دون الؽقؾو مس.

foil ُوَرْيؼة 

feuille 

صااػقحة فؾزيااة رققؼااة يؽااون  خـفااا ظااادة أقاال ماان 

 مؾؿس. 0,15

foot قدم 

pied 

 .cm 30,48واحدة ضول رريطاكقة تعادل 

forbidden band ِعصابة حمظقرة 

bande interdite 

 .energy gapاكظر 

forbidden gap فرجة حمظقرة 

bande interdite 

 .energy gapاكظر 

forbidden lines خطقط حمظقرة 

lignes ou raies interdites 

خطوط ضقػقة موافؼة ٓكتؼاآ( إلؽسوكقاة ةظاورة 

 رؿو   قواظد آصطػا .

forbidden transition اكتؼال حمظقر 

transition interdite 

اكتؼاااال راااغ حاااالتغ يف مـظوماااة كؿومقاااة )ورة أو 

يف أحاد إظاداد الؽؿومقاة  ا زي ...  يتضؿن تغرً 

 غر مسؿوح ره رؿو   قواظد آصطػا .

force ققة 

force 

Lat: fortis= صجاس )قوي 

مااا ياامدي اػ تغقاار صااؽل  ساام أو تغقاار اكدفاظااه 

وتعّرف رلهناا متـاشابة ما  معادل تغار آكادفاس ما  

 ارتة تؽون الؼاوة  mالزمن. وحغ تؽون كتؾة ااسم 

. وواحادة الؼاوة يف F=ma دا  الؽتؾاة يف التساارس 

 .Nدي الـقوتن  SIااؿؾة الدولقة 

force constant ثابتة الؼقة 

constante de force 

ما   اكسبة الؼوة إػ تشوه  ؾة يؽون تشاودفا متـاشابً 

 الؼوة ادم رة.

force decomposition حتؾقؾ الؼقة 

décomposition d' une force 

آشتعاضة ظن قوة واحدة رؿجؿوظة من الؼاوى  اا 

با(.  إ ر واته تسؿى ادركِّ

force of gravity ققة الثؼالة 

force de gravité; de pesanteur 

Lat: gravitis=الثؼالة 

الؼااوة اداام رة يف  ساام وي كتؾااة مو ااود يف حؼاال 

الثؼالة إرضقة. و ؼل  سم ماا يسااوي قاوة الثؼالاة 

ادااام رة فقاااه. وتو اااد قاااوة الثؼالاااة ظاااذ الؽواكااا  

إخااارى وظاااذ الؼؿااارو وداااي تتوقااا  ظاااذ كتؾاااة 

الؽوك  وظذ قطارهو وداي لاذل  ٓ تسااوي تؾا  

 التي ظذ إرة.

force of inertia ققة العطالة 

force d'inertie 

Lat: inertia=ظجز 

الؼاوة الو قاة اداام رة يف  سام كتقجااة اشاتعامل  ؾااة 

إحدا قا( مر عقاة غار ظطالقاةو مثال الؼاوة الـاراذة 

وقاااوة كورياااولقس التاااي تظفااار ظـاااد دوران  ااال 

أو  fictitious force ااإلحاادا قا(. وتسااؿى أيًضاا

pseudo force. 
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force of interaction ققة التآثر 

force d'interaction 

الؼوة التي يولددا ت  ر معغ مان التا  را( إشاشاقة 

والـاووي سااي إررعة يف الطبقعةد الثؼاايل والؽفرضق

 الضعق  والـووي الشديد.

force of reaction ققة رد الػعؾ 

force de réaction 

الؼوة التي يرد ما  سم ظذ قوة تل ر  سم آخار فقاه 

وظذ مـحاى وداتان الؼوتان متساويتان ومتعاكستان 

 واحد وتم ر كل مـفام يف أحد ااسؿغ.

force vector متَّجف الؼقة 

vecteur-force 

ادتجه الذي يؿثل الؼاوة مان حقاث صادهتا ومـحاداا 

 و فتفا وكؼطة تل ردا.

forced oscillation يسـراهتزاز ق  

oscillation forcée 

Lat: oscillare=دز 

مقؽاكقؽقة رتل ر قاوة ةركاة ادتزاا يـشل يف دزاا أو  ؾة 

 .forced vibration اخار قة دورية. يسؿى أيًض 

forced response يةسـراستجابة ق  

réponse forcée 

أو  واشتجارة  ؾة مقؽاكقؽقاة خاضاعة دام ر خاار ي

 اشتجارة دارة كفررائقة يغذهيا مـب .

forced vibration يةسـرذبذبة ق  

vibration forcée 

Lat: vibrase=لرك 

 .forced oscillationاكظر 

foreign atom ذرة غريبة 

atome étranger 

 أية ورة خمتؾػة ظن ورا( ادادة ادو ودة فقفا.

fork lightning برق متشعب 

zigzag d'éclair 

كااوس صااائ  ماان الاازق تظفاار فقااه فااروس متجفااة ماان 

 السحا  إػ إرة متشعبة من مسار الزق إصع.

formula صقغة 

formule 

ظـفاا  امعادلة أو قاظدة تررط ادؼاادير الرياضاقة معازً 

ررمواو ويف الؽقؿقا  جمؿوظة رموا كقؿقائقة تعز ظان 

 تركق   زي  ما.

forward bias اكحقاز أمامي 

polarisation directe; biais direct 

يف  p-nفؾطقااةاكحقاا تسااؾَّط ظااذ الااديود أو الوصااؾة 

آجتاه الذي يسفل اكتؼال حام ( الشحـة رتخػاقي 

ويتحؼق ولا   nوادـطؼة  pحا ز الؽؿون رغ ادـطؼة 

أو ادصعد رالؼط  ادو  و وادـطؼاة  pروصل ادـطؼة 

n .أو ادفبط رالؼط  السال  دـب  التغذية 

forward current تقار أمامي 

courant d'avant 

لاادى تسااؾقط  p-nة التقااار الااذي تااري يف الوصااؾ

اكحقاا أماميو ودو أكز رؽثر من التقار الذي تاري 

 ظؾقفا.ساي فقفا لدى تسؾقط اكحقاا ظؽ

forward direction اجتاه أمامي 

direction d'avant 

يف الااديود كصاا  الـاقاالو دااو آجتاااه الااذي يباادي 

 مؼاومة أقل درور التقار ادستؿر فقه.

Foucault currents 

 فقكق؛ تقارات دّوامقةتقارات 

courants de Foucault 

 .eddy currentاكظر 
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Foucault pendulum كقاس فقكق 

pendule de Foucault 

كااواس ضوياال ُيظفاار دوران إرة حااول كػساافا إو 

يـحرف مساتوي كوشااكه ما  مارور الوقات )أي ما  

 دوران إرة .

four point probe method 

 صريؼة ادسابر األربعة

méthode des quatre sondes 

حية مان ماادة شاارضريؼة لؼقاس ادؼاومقة الؽفررائقة ل

كصاا  كاقؾااة يسااتعؿل فقفااا أررعااة مساااررو الطرفقااان 

 مـفا لؼقاس التقار وأخران لؼقاس الػؾطقة.

four-dimensional continuum 

 الػضاء الرباعي األبعاد

continuum à quatre dimensions 

الػضا  ادؽاين الزمااين الاذي تساتعؿل لوصاػه  ؾاة 

 yو xإحدا قا( رراظقة فقفاا إرعااد ادؽاكقاة الث  اة 

ظة شااار cالازمن و tحقاث  ictوالبعاد الرارا  داو  zو

 .(  √)العدد التخقع  iالضو  و

four-terminal network 

 شبؽة رباعقة األصراف

réseau à quatre bornes 

 ااا او ااان مضاااظػان ماان  ااز  ماان  ؾااة كفررائقااة 

إضراف يوصل ضرفا الادخل راادـب  وضرفاا الارج 

راوؿولااةو يؿؽاان أن تؽااون فاظؾااة )أي لتااوي ظااذ 

 مـار   أو مـػعؾة.

 

Fourier analysis حتؾقؾ فقريقف 

analyse de Fourier 

و رؿتسؾساؾة ٓ هنائقاة مان xدورية يف  f(x)متثقل دالة 

 ااقبقة والتجقبقةدالدوال 

 ( )  
  

 
 ∑ (               ) 

     

وتدظى متسؾساؾة مان داذا الـاوس متسؾساؾة فوريقاهو 

 وايااا  فوريقاااه سااااي الػركضااااي كسااابة إػ الريا

(1830-1768). 

Fourier series متسؾسؾة فقريقة 

série de Fourier 

 .Fourier analysisاكظر 

Fourier theorem  مربهـة فقريقف 

théorème de Fourier 

أيااة دالااة دوريااة  شااارمزدـااة تااـص ظااذ أكااه يؿؽاان ك

مستؿرة وفق متسؾسؾة مان اوادود مملػاة مان دوال 

 ا قبقة وجتقبقة تدظى متسؾساؾة فوريقاه. تساؿى أيًضا

harmonic analysis. 

Fourier transform حتقيؾ فقريقف 

transformation de Fourier 

ظؾؿقاة ظديادة يلخاذ  لويل تؽامع يستعؿل يف فروس

 الشؽل التايلد

 ( )   
 

√  
 ∫      ( )  

  

  
يؽون  وفقه  

 .  √  وو ( ) لويل فوريقه لؾدالة  ( ) 

fractional distillation تؼطري جمزأ 

distillation fractionnée 

Lat: distillare=شؼط قطرة قطرة 

ضريؼة لػصل مزيج ممل  من ظادة مؽوكاا( ضقاارة 

 حرارة غؾقان خمتؾػة.وا( در ا( 

frame of reference مجؾة مرجعقة 

référentiel 

جمؿوظة من ةاور إحدا قة تساتعؿل لتحدياد موضا  

 .reference frame اكؼطة يف الػضا وتسؿى أيًض 
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francium فراكسققم 

francium 

كتؾتااه  78ظاادده الااذري  Frكقؿقااائي رماازه  صااارظـ

و صااؾ  وأ ؼاال ماان الػؾاازا( 223الذريااة الوشااطقة 

و وداو مان 223Frالؼؾويةو كظره الطبقعي الوحقد دو 

 شؾسؾة إكتـقدا(.

Franck-Condon principle 

 كقكدون-مبدأ فراكؽ

principe de Franck-Condon 

مباادأ يااـص ظااذ أن أكااز آكتؼااآ( اإللؽسوكقااة 

 ًٓ يف خمطااط مسااتويا( الطاقااة  الاادث صاااقولقً  احااتام

 إن دااذه آكتؼااآ( لاادث يف أامـااة قصاارة  اادً 

 مؼاركة ردور ادتزاا كوى اازيئا(.

Fraunhofer diffraction اكعراج فراوهنقفر 

diffraction de Fraunhofer 

صؽل من أصؽال آكعراج يؽون فقه ادـبا  الضاوئي 

د واوا ز الذي تتشؽل ظؾقه صورة آكعراج ظذ رع

ٓ هنااائي ماان ااساام الااذي حُياادث آكعااراج رحقااث 

 يؿؽن ظّد الصدور ادو قة مستوية.

Fraunhofer lines خطقط فراوهنقفر 

lignes de Fraunhofer 

الـاجتااة ماان ساااي الطااوط ادظؾؿااة يف الطقاا  الشؿ

الؽقؿقائقاااة ادو اااودة يف  اااو  صاااارامتصاااا  العـا

رئاي الشؿس لبعي إضوال ادو قة من اإلصاعاس اد

 الصادر ظن راضن الشؿس اوار.

free atom ذرة حرة 

atome libre 

 الذرة غر الاضعة ٕية قوة أو تل ر.

free body  ّجسؿ حر 

corp libre 

 ااسم غر الاض  ٕية قوة أو تل ر.

free charge شحـة حرة 

charge libre 

الشااحـة الؽفررائقااة غاار ادرتبطااة رؿركااز معااغ يف 

  سم صؾ .

free electron إلؽرتون حر 

électron libre 

اإللؽسون غر ادرتبط رذرة معقـةو ففو قارل لؾحركة 

يف ادااادة أو الاا   لاادى تعرضااه وؼااول خار قااة 

 كفررائقة أو مغـطقسقة.

free electron gas غاز اإللؽرتوكات احلرة 

gaz d'électrons libres 

فاقام رقـفاا  غاا ممل  من إلؽسوكا( حرة غر مت  رة

 .Fermi gas اختض  دبدأ راويل ويسؿى أيًض 

free electron theory 

 كظرية اإللؽرتوكات احلرة

théorie des électrons libres 

الـظريااة التااي تعاماال إلؽسوكااا( الطبؼااة الار قااة 

لؾذرا( ظذ أهنا حرة اوركاة داخال ااسام الػؾازي 

راذرا( البؾوريو أو داخل ادائ و ففاي غار مرتبطاة 

 الػؾز وتشؽل ما يشبه الغاا اإللؽسوين.

free energy الطاقة احلرة 

énergie libre 

اؿؾة تعز ظن مؼدرة دذه ااؿؾة ظذ إكجااا ظؿال. 

  Gوتاادظى ضاقااة  قاابس اواارة. )أو دالااة  قاابس 

الطاقاة التاي تتحارر  Gحقاث  G=H-TSوتعريػفاد 

أو متتص يف لول ظؽاوس يف ضاغط ودر اة حارارة 

أكسورّقتفاا.  Sأكطؾبقاة ااؿؾاة و H ارتغو و Tمطؾؼة 

 .free enthalpy اوتسؿى أيًض 
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free enthalpy أكطؾبقة حرة؛ حمتقى حراري حر 

enthalpie libre 

Gr: thalpein=شّخن 

 .free energyاكظر 

free falling سؼقط حر 

chute libre 

رالوشاط  اوركة الـاجتة مان حؼال الثؼالاة غار ادتا  ر

الذي جتري فقه والذي يؿؽن أن يام ر رؼاوة احتؽااك 

 مؼاومة لؾحركة أو ردافعة أرمخقدس.

free falling acceleration 

 تسارع السؼقط احلر

accélération de chute libre 

التسااارس الااذي يتحاارك رااه  ساام يف حؼاال الثؼالااة 

 ا. يسااؿى أيًضاااحاارً  اإرضااقة لاادى شااؼوضه شااؼوضً 

gravitational acceleration. 

free field حؼؾ حر 

champ libre 

 حؼل ٓ يت  ر م  حؼول أو مـار  أخرى.

free grid شبؽة صؾقؼة 

grille libre; grille flottante 

Lat: craticula=تشار  قضبان  

 .floating gridاكظر 

free particle جسقؿ حر 

particule libre 

حركتااه  ساقم غار خاضا  ٕي تال ر لاذل  تؽاون 

 مستؼقؿة مـتظؿة.

free system مجؾة صؾقؼة 

système libre 

 ؾة مادية ختض  فؼط لت  راهتاا الداخؾقاة وٓ ختضا  

 ٕية تل را( خار قة.

free vibrations ذبذبات حرة 

vibrations libres 

 ادتزاا مـظومة فقزيائقة ٓ ختض  ٕية إ ارة خار قة.

freezing point كؼطة التجؿد/اجلؿقد 

point de congélation 

در ة اورارة التاي يؽاون فقفاا الساائل والصاؾ  يف 

 حالة تواان.

Frenkel defect عقب فركؽؾ 

défaut de Frenkel 

ظق  يف البؾورة ممل  مان فجاوة كاصائة ظان غقاا  

ورة من موقعفا يف الشابقؽة وورة مان الـاوس كػساه يف 

 موق  خ يل جماور.

 

freon فريقن 

fréon 

آشم التجااري دجؿوظاة ا دروكررقادا( ادتعاددة 

 اا الو غ يستعاة فقفا ظن ورا( ا ادرو غ كؾًقا

 .CFCه صاررذرا( كؾور وفؾورو خمت اأو  زئقً 

frequency تردد؛ تقاتر 

fréquence 

معدل تؽرار حدث مـاتظمو أو ظادد أدوار مو اة أو 

أي ادتزاا آخر يف الثاكقة الواحادة ويعاز ظـاه راا رتز 

Hz و ويرمز لؾاسدد رااورفf و أو رااورفν  كقاو و(

 ودو يساوي مؼؾو  الدور.
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frequency changer مغري الرتدد 

changeur de fréquence 

وول  م  تغر دارة أو أداة تغر تردد التقار ادتـاو و 

 الػؾطقة أو ردوكه.

 .frequency converter ايسؿى أيًض 

frequency converter مغري الرتدد 

convertisseur de fréquence 

 .frequency changerاكظر 

frequency distortion تشقه ترددي 

distortion de fréquences 

تشوه تتغر فقه ادؼادير الـسبقة دؽوكاا( ادو اة أ ـاا  

 اإلرشال أو التضخقم.

frequency domain يمقدان التؿثقؾ الرتدد  

domaine fréquentiel 

 متثقل شعة اإلصارا( ردٓلة السدد.

frequency meter مؼقاس الرتدد 

fréquencemètre 

 فاا لؼقاس تردد تقار متـاو  أو دعايرة تردد مو ة 

 راديوية.

frequency modulation تعديؾ ترددي 

modulation de fréquence 

تعديل تردد ادو ة اوامؾة رحس  اإلصارة السؿعقة أو 

 .FMراورفغ  اادرئقة التي يراد رثفاو ويرمز له اختصارً 

frequency response استجابة ترددية 

réponse de fréquence 

ققاس لؾػاظؾقة التي تـؼل ما دارة ما السددا( ادختؾػة 

ودي مؼدار ضوري تساوي ققؿته كسابة ادسؾَّطة ظؾقفاو 

ققؿة إصارة الارج إػ إصاارة الادخل ويسااوي ضاوره 

 الػرق رغ ضور الرج وضور الدخل.

Fresnel biprism مقشقر فريـؾ الثـائي 

biprisme de Fresnel 

 .biprismاكظر 

Fresnel diffraction اكعراج فريـؾ 

diffraction de Fresnel 

صؽل من آكعراج يؽون فقه مـب  الضو  أو اواا ز 

الااذي تتشااؽل ظؾقااه صااورة آكعااراج ظااذ مسااافة 

ةاادودة ماان ااساام الااذي حُياادث آكعااراج رحقااث 

دَّ الصدور ادو قة غر مساتويةو يف حاغ  يؿؽن أن ُتعأ

 أهنا مستوية يف اكعراج فراوهنوفر.

Fresnel ellipsoid جمسؿ فريـؾ اإلهؾقؾجي 

ellipsoïde de Fresnel 

 .ellipsoid of indicesاكظر 

Fresnel equations معادٓت فريـؾ 

équations de Fresnel 

 .Fresnel formulaeاكظر 

Fresnel formulae صقغ فريـؾ 

formules de Fresnel 

معااادٓ( تعطااي صاادة كاال ماان مرّكبتااي اشااتؼطا  

الضااو  ادااـعؽس أو الـافااذ ظـااد اوااد الػاصاال رااغ 

 اام قريـتااا اكؽسااار خمتؾػتااان. تسااؿى أيًضااوشااطغ  اا

Fresnel equations. 

Fresnel zones مـاصؼ فريـؾ 

zones de Fresnel 

ادـاضق ادحصورة رغ ادـحـقا( ادتجاورة الـاجتة من 

تؼاااض  صاادور ادو ااة ماا  شااطوح الؽاارا( التااي 

التااي ُيرصااد فقفااا تاال ر ادو ااة  Pمركزدااا الـؼطااة 

 r0+3λ/2و r0+λو r0+λ/2و r0وأكصااااف أقطارداااا 

و... وتؽااون مساااحا( دااذه ادـاااضق متساااوية فااقام 

رقـفاااو ودااذا مااا يػقااد يف دراشااة حااوادث آكعااراج. 

 .half period annular zones ايسؿى أيًض 
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Fresnel's reflection formula 

 صقغة فريـؾ لالكعؽاس

formule de Fresnel pour la réflexion 

ادسااتؼط  يف ادسااتوي معاماال اكعؽاااس الضااو   -1

 العؿودي ظذ مستوي الورودد

   [
   (     )

   (     )
]

 

 

 معامل اكعؽاس الضو  ادستؼط  يف مستوي الورودد -1

   [
   (     )

   (     )
]

 

 

 ااوية الورود.   ااوية آكؽسار و   حقث 

friction احتؽاك 

frottement 

 .friction forceاكظر 

friction coefficient معامؾ آحتؽاك 

coefficient de frottement 

وقوة رد الػعال الـاطؿقاة  Fالـسبة رغ قوة آحتؽاك 

R  ظذ السطح الذي يستـد إلقه ااسمμ=F/R. 

friction force ققة آحتؽاك 

force de frottement 

الؼوة التي تؼاوم حركة شطح رالـسبة إػ شاطح آخار 

متـاشبة م  قوة رد  Fظذ متاس معهو وقوة آحتؽاك 

مؼادار  ارات  μحقث  F=μR. أي Rالػعل الـاطؿقة 

يعاارف رؿعاماال آحتؽاااك رااغ السااطحغ. وحااغ 

ظة ساااريتحاارك أحااد السااطحغ رالـساابة إػ أخاار ر

 ارتااة يصاابح  اراات التـاشاا  أصااغر وياادظى ظـدئااذ 

 .μkمعامل آحتؽاك اوركي 

frictionless flow جريان دون احتؽاك 

écoulement sans frottement 

  ريان مائ  غر لزج.

fringe هدب 

frange 

أحد الـطاقا( ادظؾؿة أو ادضقئة الـاجتة ظان تاداخل 

 الضو  أو اكعرا ه.

fringes of equal inclination 

 أهداب تساوي ادقؾ

franges d' égale inclinaison 

أددا  تداخل الضو  ادـعؽس ظاذ شاطحي غشاا  

رققااق. وتشااادد روضاا  ظدشااة مؼررااة رااغ الغشااا  

ومستوى الرصد رحقاث يؼا  ةارق العدشاة يف داذا 

يف مؼقاااس تااداخل  اادسااتوي. ودااي تشااادد أيًضاا

 ررو ومؼقاس تداخل مايؽؾسون.-فارري

fringes of equal thickness 

 أهداب تساوي الثخـ

franges d' égale épaisseur 

أددا  تاداخل ضاو  وحقاد الؾاون كا اة ظان حالاة 

دـدشقة تؽون فقفا ادسافة راغ الساطحغ العاكساغ 

 خمتؾػة ومن أمثا ا اإلشػغ ا وائي وحؾؼا( كقوتن.

fringes of interference أهداب التداخؾ 

franges d'interférence 

اورة كا ة ظن تداخل الضو .  كطاقا( مظؾؿة ومضقئة مـت

front focal length بعد بؤري جسؿي 

distance focale objet 

 البعد البمري )ادحرقي  من  فة ورود الضو .

frost صؼقع 

gelée 

غطااا  ماان ااؾقااد يـااتج ماان جتؿااد ادااا  ظااذ أ سااام 

 در ة حرارهتا دون كؼطة التجؿد.

fuel وققد 

combustible; carburant 



 111 جممع اللغة العربية بدمشق

مادة ُلارق فتولاد ضاقاة حرارياةو مثاال ولا  الػحام 

ظذ  ااوجري أو الغاا الطبقعيو وتطؾق التسؿقة أيًض 

 الوقود الـووي ادمل  من مادة كووية اكشطارية.

fuel assembly جتؿقعة القققد 

assemblage combustible 

 .fuel elementاكظر 

fuel cell  القققدخؾقة  

pile à combustible 

- فاا ٓشتعامل الطاقة الؽقؿقائقة من ظؿؾقة إكسادة

اإلر اس التي تضؿن تولقد ضاقة كفررائقاة حقاث تازود 

الؾقااة راشااتؿرار رااادواد ال امااة ماان خار فااا وتااري 

التػاظاال رؿساااظدة حّػاااا. أرسااط أكااواس خ يااا الوقااود 

 تؾ  العامؾة ظذ ا درو غ وإكسجغ.

fuel channel قـاة القققد 

canal de combustible; canal de 

chargement 

 .fuel elementاكظر 

fuel cycle دورة القققد 

cycle du combustible 

 اجمؿل الطوا( ادتبعة يف اشتعامل ادواد الشطورة وقودً 

يف ادػاظاال الـااووي. تتضااؿن آشااتخراج ماان ادـااا م 

والتـؼقة والتخصق  وصـ  الوقاود والتشاعق  وختازين 

 الوقود ادشع  وإظادة معااته والتخؾص من كػاياته.

fuel element القققد صـرعـ  

cartouche combustible 

معااغو كالؼضااق  أو إكبااو  أو شاااي صااؽل دـد

إكارقا  الدققؼاة الصػقحةو ممل  من جمؿوظاة مان 

 اادصـوظة من شبقؽة الزركوكقوم حيوي كل مـفا ظددً 

من حبقبا( الوقود ادحتوية ظذ القوراكقوم ادخّص  

 ٓشتعامله يف ادػاظل الـووي.

 .fuel channelو  fuel assembly اويسؿى أيًض 

fuel reprocessing إعادة معاجلة القققد 

retraitement du combustible 

معااة وقود ادػاظل الـووي رغقة آشتػادة مما تبؼاى 

 فقه من ادادة الشطورة التي مل تستعؿل.

fuel rod قضقب القققد 

barreau de combustible 

 الوقود الـووي ظذ صؽل قضق . صارجتؿقعة ظـا

fugacity آبؼقة 

fugacité 

كزظااة الغاااا إػ التؿاادد وآكػاا ( يعااز ظـفااا ردالااة 

ترموديـامقؽقاااة لدر اااة اوااارارة والضاااغط تساااؿح 

رحسا  الؽؿون الؽقؿقائي لغاا حؼقؼاي. ويف الغااا 

 الؽامل تـطبق أرؼقة ظذ الضغط.

fulcrum مرَتَؽز 

point d'appui 

سـد ترتؽز ظؾقه رافعة.  الـؼطة الصؾبة من مأ

fulgurator ِمرذاذ 

pulvérisateur 

 ا  لغارة  أداة تستعؿل لذّر ادحالقل ادؾحقاة يف

 التحؾقل.

full radiation إشعاع كامؾ 

radiation complète 

 .black body radiationاكظر 

full radiator مشع كامؾ 

radiateur complet 

 .black bodyاكظر 

full wave rectification تؼقيؿ ادقجة الؽامؾة 

redressment de l'onde entière 
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آجتاه كػسه لؽال مان تؼويم يؽون فقه تقار الرج يف 

 كصػي دور الػؾطقة ادتـاورة ادو   والسال .

fume دخان 

fumée 

إصاادار غااااي كاااتج ظاان احااساق مااادة أو اشااتبخاردا 

ا أحقاكً  ايؽون له رائحة كرهية ظادة ويؽون خاكؼً   .اوشام 

function دالة 

fonction 

متوقػاة ظاذ  تهققؿضاي الدالة الرياضقة دي كائن ريا

 ققم متغر مستؼل واحد أو أكثر.

function generator  وال  مقلد الدَّ

générateur de fonctions 

 ًٓ مو قااة ةااددة تسااتعؿل  مولااد إصااارة يولااد أصااؽا

 ٕغراة آختبار يف مدى واش  من السددا(.

function of state دالة احلالة 

fonction d'état 

كامؾااااة لؾؿتغاااارا(  يف السموديـامقاااا و داّلااااة -1

ادساااتؼؾة لؾجؿؾاااةو ٓ تتوقااا  ققؿتفاااا إٓ ظاااذ 

حالتي ااؿؾة آرتدائقة والـفائقةو وٓ ظ قاة  اا 

 رطريؼة لول ااؿؾة رقـفام.

 .wave functionيف ادقؽاكق  الؽؿوميو اكظر  -1

functional ؛ تابعي  داَّلَّ

fonctionnel 

 الة جما ا جمؿوظة دوال مثال ول دد

 ( )  ∫  ( )  
  

  
. 

fundamental length سـيالطقل األسا   

longueur fondamentale 

 درلكه اادعرف اصط ًح  r0الطول 

   
  

   
             

 .classical radius of electron اويسؿى أيًض 

fundamental particle ُجسقؿ أوَّل 

particule élémentaire 

 .elementary particleاكظر 

fundamental series متسؾسؾة أساسقة 

série fondamentale 

متسؾسؾة من الطاوط الطقػقاة لؾعدياد مان الاذرا( 

وإيوكا( التي  ا إلؽسون واحاد أو ا ـاان أو    اة 

يف ضبؼتفا الار قة والتي يتغر فقفا العدد الؽؿاومي 

 .2إػ  3ل كدفاس الزاوي الؽع من 

fundamental state سقة؛ حالة دكقاحالة أسا  

état fondamental 

حالة  سقم أو مـظوماة كؿومقاة تؽاون فقفاا ضاقتفاا 

أو  ground state اأدكااى مااا يؿؽاان. وتسااؿى أيًضاا

normal state. 

fundamental units واحدات أساسقة 

unités fondamentales 

جمؿوظة من واحادا( الؼقااس ادساتؼؾة إحادادا ظان 

ن أشاااس  ؾااة  واحاادا(. مثاال دااذه إخاارى تؽااوِّ

ادجؿوظاااة تتؽاااون مااان  ااا ث واحااادا( أشاشاااقة 

مقؽاكقؽقة )ظاادة الطاول والؽتؾاة والازمن  وواحادة 

 أشاشقة كفررائقة)ظادة الشحـة أو التقار .

fuse فاصؿة؛ صفرية 

fusible 

قطعااة مااان شاااؾ  دققاااق مااان شااابقؽة فؾزياااة كؼطاااة 

اكصفاردا مـخػضة مصؿؿة رحقث تـصفر ظـد ِ ال 

ر الؽفررااائي فتؼااي رااذل  اافاااا أو معااغ ماان التقااا

 الدارة من اوؿولة الزائدة.

fusion اكدماج؛ اكصفار 

fusion 

Lat: fusis=اكصفار 
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آكدماج الـووي دو اكدماج كواتغ خػقػتغ لتؽوين  -1

 كواة أ ؼل يف تػاظل كووي تتحرر رـتقجته ضاقة.

اكصفار ادادةد أي تغر حالتفا من الطور الصؾ   -1

 الطور السائل.إػ 

fusion energy صاقة آكدماج 

énergie de fusion 

الطاقة ادتحررة كتقجاة تػاظال آكادماج راغ كاواتغو 

ودااي تساااوي الػاارق رااغ جمؿااوس كتؾتااي الـااواتغ 

ظـااه رع قااة  اادـاادجمتغ وكتؾااة الـااواة الـاجتااة معاازً 

 .E=mc2ايـشتاين 

fusion reaction تػاعؾ اكدماج 

réaction de fusion 

كاان كاواة  التػاظل الـووي الذي تتحد فقه كواتان فتؽوِّ

 دياادة وتتحاارر ضاقااة تساااوي الػاارق رااغ جمؿااوس 

 كتؾتي الـواتغ ادـدجمتغ وكتؾة الـواة الـاجتة.

fusion reactor مػاعؾ آكدماج 

réacteur à fusion 

 فاااا تااري فقااه آكاادماج الـااووي لؾحصااول ظااذ 

وفة. ماا االات إرحااث صاارقة ادضاقة أكز من الطا

 ارية لؾتغؾا  ظاذ الصاعورا( التاي يوا ففاا داذا 

 ادػاظل وأ فا احتوا  الب اما.

*   *   * 



, 3;5 , 

- G - 

gadolinium غادولقـقوم 

gadolinium 

وكتؾتـف  64عـده  اذـذري  Gdكقؿقائل رمـز   صـرعـ

وكثافتـف اذـبـةق  ذم اذدر ـ   157,25اذذريـ  اذـبـةق  

 -7,895سؾزيقس  20

gage pressure ضغط ادؼقاس 

pression manométrique; pression de jauge 

ضغط اذغاز كام يظفـر عـم مؼقـاس اذضـغط- يبـؿك 

 -gauge pressure اأيًض 

gain كسب 

gain 

زيــاهة ذم اارــارة اذؽفرةائقــ  كادمــٌ  عـــ  ضــخقؿفا  

ويعرب عـفا ةـبة  فؾطق  اخلـرج أو  قـار  أو ردر ـف إؼ 

 فؾطق  اذدخؾ أو  قار  أو ردر ف-

gain control م الؽسب  متحؽِّ

contrôle du gain 

 فاز ذضةط اذؽبـ  عــ يريـؼ أاـد ااؽقكـات ذم 

 مضخؿ-

Galaxy جمرتـا 

la Galaxie 

ااجرة اذتل  ـتؿل إذقفا ااـظقم  اذشؿبق - وهل جمرة 

ذقذةق   ؼع رؿبـا فقفا ةاذؼرب مـ يـر  أاـد أعر  

 -milky wayهرب اذتةاك   ااذؾقذ -  بؿك أيًض 

galaxy جمّرة 

galaxie 

جمؿقع  كةـةة مــ اذـجـقا واذغـازات واذغةـار متامسـؽ  

ةػعؾ اذثؼاذ -  مذػ اذـجقا ذم مثؾ هذا اذتجّؿـع مـظقمـ  

مرة كتؾـ  اذشـؿس  وكصـػ رطـر  1012و 107كتؾتفا ةػ 

 سـ  ضقئق - 300000و 1500أٍي مـفا ةػ 

Galilean frames of reference 

 مجل غالقؾقه ادرجعقة

systèmes de référence galiléens 

مجـــؾ اااـــدالقات اذتـــل  تحـــرم اركـــ  مبـــتؼقؿ  

واادة- و بؿك  امـتظؿ   رقاكػ ااقؽاكقؽ فقفا مجقعً 

 -inertial frame of reference اأيًض 

Galilean telescope مؼراب غالقؾقه 

lunette de Galilée 

مؼــراب  ؽــقع اذعدســ  افبــؿق  فقــف عدســ  مؼرةــ  

ًٓ واذعدســ  اذعقـقــ  عدســ  مةعــدة وهــ ــا  ق يعطــل خق

 ذؾجبؿ اارصقه- اومؽربً  اصحقحً 

 

Galilean transformations حتويالت غالقؾه 

transformations de Galilée 

جمؿقعــ  مـــ ااعــاهٓت ذتحقيــؾ متغــةات ااقضــع 

واحلرك  مـ مجؾ  إسـاه إؼ مجؾ  إسـاه أخرى  تحـرم 

ع  ٓ بــرمـتظؿ  ة ةاذـبة  إؼ إوؼ ارك  اكبحاةق 

 ع  اذضقء(-سـركبةقي  )صغةة ةاذـبة  إؼ 

gallium غالقوم 

gallium 

وكتؾتف اذذريـ   31عده  اذذري  Gaكقؿقائل رمز   صـرعـ

ـ كؼطـ  اكصـفار   69,72اذـبةق   وهق فؾز ذقكف أةقض فيض
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 سؾزيقس- 1983سؾزيقس وكؼط  غؾقاكف  29,7

gallium arsenide زركقخقد الغالقوم 

arséniure de gallium 

يبـتعؿؾ ذصــع  Ga Asمرك  كصػ كارـؾ صـقغتف 

إذؽرتوكق  كاذـديقهات اذؾقزريـ  واذـديقهات  صـرعـا

 ااصدرة ذؾضقء واخلاليا اذشؿبق -

gallon غالون 

gallon 

ــ   عــاه   ,3  اإكًشــ 277,420وااــدة اجــؿ ةريطاكق

 -اذرتً  4,55أو  امؽعةً 

أو  امؽعًةـ اإكًش  231واادة اجؿ أمريؽق   عاه   ,4

 -اذرتً  3,79

galvanic cell خؾقة غؾػاكقة 

cellule galvanique 

 تـلذػ مــ  امبتؿرً  اكفرةائقً  اخؾق  كفرذقتق   قذد  قارً 

 افؾزيـ خمتؾػػ مغؿقسـػ ذم كفرذقـ -  بـؿك أيًضـ

voltaic cell- 

galvanomagnetic effect 

 مػعول غؾػاين مغـطقيس

effet galvanomagnétique 

كفرةائق  حتدث عـدما يقضـع كارـؾ أو كصـػ ظاهرة 

مثـا  عذـؽ  بــل كارؾ جيري فقف  قار ذم اؼـؾ مغـطق

 مػعق  هق -

galvanometer مؼقاس غؾػاين 

galvanomètre 

 فاز ذؽشػ  قار كفرةائل ضعقػ أو رقاسف- وعذؽ 

 ةقاسط  ارك  مقؽاكقؽق  كادم  عـ رقى كفريقبق -

galvanoscope مؽشاف غؾػاين 

galvanoscope 

  فاز ذؽشػ اذتقارات اذؽفرةائق  اذضعقػ -

gamma camera رة غاما  مصوِّ

appareil gammagraphique 

آذ   صقير  تلذػ مـ كارـػ ةؾـقري ومقيضـ  ـق  

اذػق قكــــات غامــــا إؼ ومضــــات  ؼق ــــا جمؿقعــــ  

مضــــاعػات ضــــقئق  مقصــــقذ  ةحاســــقب ذعــــد 

ــ   اذقمضــات و ؼــدير رــداكا و شــؽقؾ صــقرة لـائق

ذةعد عم رارتف-  بتعؿؾ ذدراس   قز  ماهة مشـع  ا

 حمؼقك  ذم  بؿ ااريض-

gamma counter عداد غاما 

compteur gamma 

عداه يؽشػ إرع  غاما عـ يريؼ فعؾفا ااـمينـ ذم 

 اذغازات اذتل متر فقفا-

gamma decay التػؽك غاما 

désintégration gamma 

ء  إرـع   ػؽؽ كـقاة كظـة غـة مبـتؼر  صـدر ألــا

وفـؼ ااعاهذـ    60غاما  مثا  عذؽ  ػؽؽ اذؽقةاذ  

  
 
→     

  
  
  

 
→     

  - 

gamma gauge مؼقاس غاما 

indicateur gamma 

 فاز يبتعؿؾ ذؼقاس لخاك  مـاهة عــ يريـؼ رقـاس 

 امتصاص إرع  غاما اذتل  بؾط عؾقفا-

gamma ray scattering تبعثر األشعة غاما 

diffusion gamma 

 ةعثــــر كارــــد عـــــ  صــــاها إرــــع  غامــــا مــــع 

ــا خ ــا جيعؾف ــات   ــا  ا ــزءً  بـــرااذؽرتوك ـــ يارتف م

 يؽتبةف ااذؽرتوع-

gamma ray spectrum صقف األشعة غاما 

spectre gamma 

ــ  اخــط ةقــاني يةــػ  ــقز  عــده اذػق قكــات غامــا وفًؼ

 ذطارتفا أو أيقاهلا ااق ق -
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gamma rays األشعة غاما 

rayons gamma 

اذــذي  صــدر  كــقى عريــ  مثــارة بـــل اارــعا  اذؽفريق

ذدى اكتؼاهلا إؼ اآت يارق  أهكك- ويار  هذا اارـعا  

مقغــا إذؽــرتوع فؾــط   10كقؾــق إذؽــرتوع فؾــط و 10ةــػ 

 ًٓ  مرت- 14-10إؼ  10-10مق ق  ةػ  وهذا يؼاةؾ أيقا

gap فرجة 

entrefer 

ْػ كفرةائقػ- ,3  ااباف  ةػ متاسَّ

اكؼطــا  ذم هارة مغـطقبــق  مغؾؼــ   تــقي عــم  ,4

 اهلقاء أو متؾم  ماهة غة مغـطقبق -

gas غاز 

gaz 

يقر ذؾامهة متأل فقـف أي وعـاء  تق ـا ةَؼطْـع اذـظـر 

 عـ كؿقتفا-

gas adsorption امتزاز الغاز 

adsorption de gaz 

 -adsorptionاكظر 

gas amplification تضخقم غازي 

amplification en milieu gazeux 

ظاهرة حتدث ذدى مرور  بقؿ مميـ ذم غاز فتـمهي 

 إؼ  ؽالر عده إيقكات فقف-

gas breakdown اهنقار الغاز 

claquage du gaz 

ياع وُيبـؾَّط بــرظاهرة حتـدث ذم غـاز يتقضـع فقـف م

فـنعا ةؾـغ اففـد  اةقـفام  فد كفرةـائل يتزايـد  ـدرجيقً 

ومر ذم اذغاز  بقؿ مميـ اـدل   ليــات  امعقـً  اادً 

 -لاكقي   ا يبة  اهنقار عازذق  اذغاز فقصةح كاراًل 

gas constant ثابتة الغازات 

constante des gaz 

لاةت  اذتـاس  ذم معاهذ  احلاذ  ذغـاز مثـا   و بـاوي 

 , ـــداء ضـــغط اذغـــاز ذم اجؿـــف ااـــق  )افزي ـــل

عم هر   ارار ـف ااطؾؼـ  ويرمـز  ااذغرامل( مؼبقمً 

 -8,3145JK-1mol-1  ورقؿتف Rذف ةاحلر  

gas cooled reactor د بالغاز  مػاعل مربَّ

réacteur à réfrigérant gazeux 

مـا يؽـقع  امػاعؾ كقوي وسقؾ  اذتربيد فقف غاز  غاذًةـ

 لـائل أكبقد اذؽرةقع-

gas degeneration َتَردِّي الغاز 

dégénération de gaz 

ــا  عـــ  ــ  ذم غــاز كؿــقمل مث ــقز  اذطار اةتعــاه  

ةقذتزماع ذم غاز  ؼؾقـدي مثـا   , قّز  ماكبقيؾ

وهذا آةتعاه يزهاه مع اكخػـا  هر ـ  احلـرارة 

 وازهياه اذضغط-

gas discharge laser لقزر آكػراغ الغازي 

laser à décharge gazeuse 

يؽـقع اذقسـط اذػعـا  فقـف ةالزمـا  كق  مـ اذؾقزرات

 كار   مـ آكػراغ اذؽفرةائل ذم غاز-

gas jet ِمـَْػث غاز 

jet de gaz 

ه  يـةعث مـفا  قار غازي رديد-  فقَّ

gas pressure ضغط الغاز 

pression du gaz 

اذؼــقة اذتــل يــملر اــا اذغــاز عــم وااــدة اذبــطح مـــ 

  دراع ااكاء ااق قه فقف-

gas thermometer مقزان حرارة غازي 

thermomètre à gaz 

 فاز ذتعقػ هر ات احلرارة يعتؿد عم متـده اجـؿ 

 معػ مـ اذغاز حت  ضغط لاة -
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gaseous discharge اكػراغ غازي 

décharge dans un gaz 

مرور اذؽفرةاء ذم غاز ةبة  ارك  إيقكات اذـامجـ  

ــرى  ــقامت أخ ــات أو  ب ــاهمات ااذؽرتوك ـــ  ص ع

 اذغاز-مميـ  ذم 

gaseous ionization تليني غازي 

ionisation d' un gaz 

 ليػ عرات اذغـاز  أي حتريـر إذؽرتوكاكـا اخلار قـ   

 ةحقث  باهؿ إيقكات اذـادم  ذم اكتؼا  اذؽفرةاء-

gasoline غازولني 

gazoline 

ورـــقه حمركـــات آاـــرتا  اذـــداخغ  يتؽـــقع مــــ 

عا   وهـق هدروكرةقكات سـائؾ  يّقـارة راةؾـ  ذالرـت

يبتخرج مـ اذـػط ةعؿؾقات اذتؼطة ااجـزأ- آسـؿ 

 اذشائع ذف ةاذعرةق  ةـزيـ-

gasoline engine حمرك اكػجاري 

moteur à explosion 

حمرم اارتا  هاخغ ورقه  مـزي  مــ ةخـار اذةــزيـ 

ـــ ـــقاء- يبـــؿك أيًض ـــازوذػ( واهل  internal ا)اذغ

combustion engine- 

gasometer مؼقاس الغاز 

compteur à gaz ; gazomètre 

ــق  ــف  وه ــاس كؿقت ــراه رق ــاز اا ــتقع  اذغ ــاز يب  ف

يبــتعؿؾ عــم ســةقؾ ااثــا  ذم اذؽقؿقــاء اذتحؾقؾقــ  

 ذؼقاس كؿق  اذغاز ااتحررة مـ  ػاعؾ ما-

gate بّوابة 

porte 

هارة إذؽرتوكق  عات خمرج وااد ومـدخؾ وااـد  ,3

 ذؾـدخؾ أو اذـدخق - اأو أكثر  يؽقع اخلرج  اةعً 

ــ  )اكظــر  ــ  مـطؼق ــ   ــدعك ةقاة ومثــؾ هــذ  اذةقاة

logic gate-) 

 أاد ااباري ذم  راكزستقر مػعق  احلؼؾ- ,4

ـــاهة  ,5 ــــ م ـــؽ  مصــــق  م ـــؾ ذؾتحري اـــا ز راة

  دريعق   اغال  فتح  ذم مػاعؾ كقوي-

gauge pressure ضغط ادؼقاس 

pression manométrique 

 -gage pressureاكظر 

gauge transformation حتويل ققاد 

transformation de jauge 

 ـّق   احتقيؾ ذم كظري  اذـبةق  اذعامـ  يتضـؿـ  غقـةً 

إؼ إاـدالقات أخـرى مــ  اإادالقات هيؽار ق   ؼريةً 

 كػس اذـق -

gauss غاوص 

gauss 

ذم مجؾـ  اذقااـدات بــل واادة كثاف  اذتـدفؼ ااغـطق

10اذؽفريقبق  وهل  باوي 
  ِبال- 4-

Gauss principle of least constraint 

 مبدأ غاوص يف الؼقد األصغري

principe de Gauss de contrainte minimale 

يـص عم أع ارك  جمؿقع  كؼاط ماهي  مرتاةطـ  فـقام 

ةقـفــا يـةغــل أع دمــري ةحقــث يؽــقع رقــد ااجؿقعــ  

كتؾـ  كـؾ    واذؼقـد هــا هـق جمؿـق   ـداءاتاأصغريً 

كؼط  ذم مرةع اكحراففا عـ ااقضـع اذـذي كاكـ  رـد 

  شغؾف فقام ذق مل  ؽـ مر ةط  ةاذـؼاط إخرى-

gaussian approximation تؼريب غاوص 

approximation de Gauss 

 ســل يريؼ  معافـ   شـؽؾ إخقؾـ  ذم اذضـقء اهلـد

 مخذ فقفا إرع  اذضقئق  اذقارهة مـ افبـؿ رريةـ  

 ي-صـرر اذةمـ ااحق

gaussian curve مـحـي غاوص 

courbe de Gauss 
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ـٍ متـاظر ذف رؽؾ كارقس يؿثؾ اذداذ    مـح

𝑓( )      
(   ) 

    

اذعر  اذؽامؾ عــد  cيؿثؾ ار ػا  اذذروة و aاقث 

 مقضع اذذروة- bمـتصػ ار ػا  اذذروة و

gaussian distribution توّزع غاوص 

distribution de Gauss 

 -normal distributionاكظر 

Gay-Lussac's law لوساك -قاكون غي  

loi de Gay-Lussac 

 -Charle's lawاكظر 

Geiger counter عداد غايغر 

compteur Geiger 

ــمّيـ ورقاســف-  ــاز يبــتعؿؾ ذؽشــػ اارــعا  اا  ف

ذؾغـاز ااق ـقه فقـف ٓ  اُ دث كؾ  بقؿ يدخؾف  ليقـًـ

 ايتعؾـــؼ ةطةقعـــ  افبـــقؿ أو يارتـــف- ويبـــؿك أيًضـــ

Geiger-Müller counter- 

Geiger-Briggs rule بريغس-قاعدة غايغر  

règle de Geiger-Briggs 

ع  آةتدائقــ  ذؾجبــقامت أذػــا بـــرراعــدة  ــرةط ةــػ اذ

وااــدى اذــذي  ؼطعــف ذم اهلــقاء  و ـــص عــم أع مــدى 

سـؾزيقس  15افبقؿ أذػا ذم هقاء  ا  هر   ارار ف 

 -3,26عتف آةتدائق  مرفقع  إؼ إّس سـرمتـاس  مع 

Geiger-Müller counter مولر-عداد غايغر  

compteur Geiger-Muller 

 -Geiger counterاكظر 

Geiger-Nüttal's law كوتال-قاكون غايغر  

loi de Geiger-Nütall 

اذتػؽـؽ اصـدر   راكقع يـص عـم أع ذقغـاريتؿ لاةتـ

ــ ــ  خطًق ــا متـاس ــقامت أذػ ــار اافب ــع ذقغ ــا م يتؿ م

 يصدر  مـفا-

Geissler tube أكبوب غقسؾر 

tube Geissler 

أكةقب ز ا ل ذم مـتصػف  ضّقؼ رعري  تقي عـم 

غاز خمؾخـؾ  ـدث فقـف اكػـراغ كفرةـائل يصـدر عــف 

 ضقء  قز ذؾغاز فقبتعؿؾ ذم هراس  أيقا  اذغازات-

general relativity الـسبقة العامة 

relativité générale 

 -general theory of relativityاكظر 

general theory of relativity 

 كظرية الـسبقة العامة

théorie de la relativité générale 

ــم  ــ  ع ــةق  اخلاص ــؿ اذـب ــل  عؿ ــتايـ اذت ــ  أيـش كظري

افؿؾ اار عق  غـة اذعطاذقـ   وهـل  شـؿؾ اذثؼاذـ - 

 -general relativity او بؿك أيًض 

generalized coordinates ؿة  إحداثقات معؿَّ

coordonnées généralisées 

جمؿقع  مـ ااتغةات  بتعؿؾ ذتحديد مقاضع مجؾـ  

كؼــاط ماهيــ   وهــل معّرفــ  مـــ اقــث ااةــدأ ةدٓذــ  

اااــــدالقات اذديؽار قــــ  واذــــزمـ- وعــــده هــــذ  

 ااادالقات يباوي عده هر ات احلري  ذؾجؿؾ -

generalized force قوة معؿؿة 

force généralisée 

اذـبـــة  ةـــػ اذعؿـــؾ آفـــرتاح مــــ أ ـــؾ إزااـــ  

ــدار  غــة  ــػ مؼ ــ  ذم اذصــغر وة ــق  ٓ متـاهق افرتاض

 ااادالل ااعؿؿ-

generalized momentum م  اكدفاع معؿَّ

moment généralisé 

 مشتؼ اذالغراكجل ةاذـبة  إؼ ااادالل ااعؿؿ-

generalized velocity ؿةسـر عة معؿَّ  

vitesse généralisée 
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 مشتؼ ااادالل ااعؿؿ ةاذـبة  إؼ اذزمـ-

generation of electrons and holes 

 تولقد اإللؽرتوكات والثؼوب

génération des éleclrons-trous 

ــذرات  ـــ اذ ــؾ م ــات ذم كصــػ كار  تحــرر ااذؽرتوك

اار ةط  اـا ذـدى اصـقهلا عـم يارـ  كافقـ  ويرافـؼ 

ــ  ذم  ــقء لؼ ــؽ كش ــؾ عذ ــؾ ك ــافم  مؼاة ــاة  اذتؽ عص

 إذؽرتوع حترر-

generation rate معدل التولقد 

taux de génération 

لؼقب ذم  ,ااعد  اذزمـل ذتقذقد أزواج ااذؽرتوكات

كصػ اذـارؾ  أو ااعد  اذزمــل ذتقذقـد أي كـق  مــ 

 اامالت اذشحـ  ذم كصػ كارؾ-

generator ُمولِّد 

générateur 

اقؽاكقؽقــ  إؼ يارــ  كفرةائقــ   آذــ  حتــق  اذطارــ  ا ,3

 وهق ااقذد اذؽفرةائل-

ـــد رـــؽاًل  ,4 ـــ   قّذ ـــ هارة إذؽرتوكق ـــ امق ًق  امرغقًة

 أو غة متؽرر  مثؾ مقّذد اذـةضات- امتؽررً 

geodesic خط جقوديزي 

géodésique 

خـط ةـػ كؼطتـػ عـم سـطح مــحـ- يبـؿك  صـرأر

 -geodesic line اأيًض 

geodesic line خط جقوديزي 

ligne géodésique 

 -geodesicاكظر 

geomagnetism مغـطقسقة أرضقة 

géomagnétisme 

مغـطقبــق  اذؽــرة إرضــق   أو اذعؾــؿ اذــذي يــدرس 

 هذ  ااغـطقبق -

 -terrestrial magnetism ا بؿك أيًض 

geometric series متسؾسؾة هـدسقة 

serie géométrique 

جمؿــق  اــدوه متتاذقــ  لتؾــػ كــؾ اــد فقفــا عـــ 

+--- 8+4+2+1وب لاةــ - مثــا   ضـــرســاةؼف ةؿ

وب ضــروٓ  ؽقع اذبؾبؾ  متؼارة  إٓ إعا كـاع اا

 أصغر مـ اذقااد-

geometrical construction إكشاء هـدد 

construction géométrique 

 إكشاء  بتعؿؾ فقف مبطرة وفر ار فؼط-

geometrical optics 

 يات هـدسقةصـرضوء هـدد؛ ب

optique géométrique 

وفؼ خطقط مبتؼقؿ    شـرعؾؿ يػرت  فقف أع اذضقء يـت

ـــقئق   ـــع  اذض ـــار إر ـــقاكػ اكؽب ـــث ذم ر ـــق يةح وه

 ي -صـرواكعؽاسفا و شؽؾ إخقؾ  ذم أٓت اذة

geometry هـدسة 

géométrie 

فر  مـ اذرياضقات يدرس خقاص اذـؼـاط واابـتؼقامت 

 وااـحـقات واذبطقح واذعالرات فقام ةقـفا-

geophone مؽشاف زٓزل أرضقة 

géophone 

 فاز يبتعؿؾ ذؾؽشػ عـ إمقاج اذصق ق  اار دة 

 عـ يةؼات إر -

geophysics جقوفقزياء 

géophysique 

اذعؾؿ اذذي يطةؼ مةـاهئ اذػقزيـاء واذرياضـقات عـم 

 ة إر  وةايـفا وغالففا افقي-شـرهراس  ر

geothermal energy صاقة حرارية جوفقة 

énergie géothermique 
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اذطار  احلراري  ااختزك  ذم  ق  إر  عم أعام  

خمتؾػ  مـ ةضع  أمتار اتك آٓ  إمتار- يؿؽــ أع 

 بتؿد هذ  اذطارـ  مــ مـقاره ااقـا  اذبـاخـ  أو مــ 

 ة مـ اذصخقر ااتشؼؼ -شـرأةخركا ااـت

germanium جرماكقوم 

germanium 

وكتؾتـف  32عـده  اذـذري  Geكقؿقـائل رمـز   صـرعـ

سـؾزيقس  959كؼط  اكصفار   72,59اذذري  اذـبةق  

ــاء   ــذوب ذم اا ــػ ٓ ي ــاهي  َرِص ــ رم ــقع فيض عو ذ

رةاعل اذتؽافم  ةـقتف اذةؾقري  كةـقـ  ااـاس  يبـتعؿؾ 

 ماهة كصػ كارؾ  ذم اذتطةقؼات ااذؽرتوكق -

Gev جقغا إلؽرتون فؾط 

GeV 

 -109eVمؾقار إذؽرتوع فؾط أي 

ghost شبح 

fantôme 

ةـق  هلا خصائص افبؿ احلل  بتعؿؾ ذم هراس  آلار 

 اارعا  عم  بؿ ااكباع-

Gibbs function دالة جقبس 

fonction Gibbs 

 -free energyاكظر 

giga جقغا 

giga 

 -109ةاهئ   عـل 

Glan spectrometer ِمطقاف غالن 

spectromètre de Glan 

 -امـةعػ معً مطقا  يبؿح ةؿؼارك  يقػػ مـ 

glancing angle متؿؿة زاوية الورود 

complément de l'angle d'incidence 

 اذزاوي  ةػ اذبطح واذشعا  اذقاره عؾقف-

glass dosimeter مؼقاس جرعات زجاجي 

dosimètre en verre 

مؼقاس مصـق  مـ ز اج خاص سةؼ ذف أع  عـر  

ــف  ــل ذــدى  عريض ــقع مرئ ــقر ةؾ ــا يتػؾ ــع  غام ذألر

 ع  فق  اذةـػبجق -ذألر

glass wool صوف زجاجي 

laine de verre 

ماهة عازذـ  مــ اذز ـاج ااـصـفر اابـحقب ةشـؽؾ 

 أذقا  رفقع  يبتعؿؾ ذم مررحات اهلقاء وذم اذعز -

gliding plane مستوي آكزٓق 

plan de glissement 

 مبتٍق ذم اذشةؽ  اذةؾقري   دث وفؼف اكبحاب أو اكزٓ -

global positioning system 

 ادـظومة العادقة لتحديد ادوضع

système de positionnement mondial 

مـظقم  مالا  ومبح هرقؼ  عـم كطـا  عـاال مةـقـ  

عم استؼةا  إرارات مـ لالل  سقا ؾ أو أكثـر  ـدور 

 -GPSةاسؿ  ااق  إر -  عر  اختصارً 

global warming آحرتار العادي 

réchauffement de la planète 

اذزياهة اذعااقـ  ذم هر ـ  اـرارة  ـق إر  ةبـة  

ــائل  مػعــق  اذدفق ــ  اذـــا   عـــ  زايــد مبــتقيات لـ

ـــات إخـــرى إضـــافً  إؼ  ـــقع وااؾقل أكبـــقد اذؽرة

 كضقب يةؼ  إوزوع-

glove box صـدوق قػازات 

boîte à gants 

مـؾ صـدو  حمؽؿ جمفز ةؼػازات ومالرط يتـقح اذتعا

مع ااقاه اخلطرة وااشـع  هوع اذتعـر  ٕخطارهـا- 

 ذؾرؤي - جيفز ةـافذة ز ا ق   بفقاًل 
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glow توهج 

incandescence 

 إصدار اذضقء مـ  بؿ ما ذدى  بخقـف ذدر   عاذق -

glow discharge اكػراغ توهجي 

décharge incadescente 

اكػراغ كفرةائل ذم غاز ضـغطف مــخػض   ؽـقع فقـف 

اففد اذؽفرةائل ةـاذؼرب مــ اافـةط ةـػ رقؿـ  رقؿ  

ارة  ويتؿقـز آكػـراغ شــر فد اذتليـ ورقؿـ   فـد اذ

 اذتقهجل ةؽثاف   قار مـخػض -

gluon غُؾوون 

gluon 

 بقؿ افرتاح  يػرت  أكف اامؾ اذؼقة اذتـل  ـرةط 

 ةػ اذؽقاركات-

gold ذهب 

or 

وكتؾتـف  79عـده  اذـذري  Auكقؿقائل رمـز   صـرعـ

 20وكثافتف عــد اذدر ـ   196,9665اذذري  اذـبةق  

ســؾزيقس-  1063وكؼطـ  اكصـفار   19,3سـؾزيقس 

 وهق فؾز لؿػ يتؿقز ةؼاةؾقتف ذؾطر  واذتصػقح-

goniometer مؼقاس الزوايا 

gonionmètre 

Gr: gônia= زاوي 

 فاز ذؼقاس اذزوايا  مثـؾ رقـاس اذزوايـا ةـػ و ـق  

إوضــا  اذزاوّيــ  احــاور ةؾــقرة ةؾــقرة أو رقــاس 

ةاستعام  إرـع  اذبـقـق  أو ذتعقـػ ادمـا  آسـتؼةا  

 إعظؿل ارارة راهيقي -

goniophotometer مؼقاس شدة اإلضاءة الزاوي 

goniophotomètre 

 فاز ذؼقاس ردة اذضقء ااـعؽس عــ سـطح مـا ذم 

 آدماهات ااختؾػ -

GPS  ادوضعادـظومة العادقة لتحديد  

GPS 

 -global positioning systemاكظر 

graded junction َوصؾة متدّرجة 

jonction dégradée 

ذم كصــػ كارــؾ يؽــقع فقــف آكتؼــا  مـــ  p-nوصــؾ  

ا- اوذقس فجائقً  ا درجيقً  pإؼ اذـق   nاذـق    ااهًّ

gradient ج  تدرُّ

gradient 

متجــف مركةا ــف هــل ااشــتؼات افزئقــ  ذداذــ  اؼقؼقــ  

f(x1,x2,...,xn)  ويعرب هذا ااتجـف عــ معـد  اذتغـّة

 ذم ادما  معػ- fإعظؿل ذؾداذ  

graduation تدريج 

graduation 

عالم  أو خط أو كـؾ اخلطـقط أو اذتؼبـقامت اذتـل  ـد  

 عم رقاس كاذتل  قضع عم مبطرة أو أكةقب أو ررص-

Graham's law of diffusion 

 قاكون غراهام لالكتثار

loi de Graham pour la diffusion 

مـع  اراكقع يـص عم أع زمـ اكتثار غاز يتـاس  يرهً 

 افذر اذرتةقعل ذؽثافتف-

grain boundaries بقباتـُحدود احل  

limites granulaires 

ــات  ــ  واحلةقة ــات ةؾقري ــػ اةقة ــؾ  ة ــدوه اذػاص احل

 إخرى ااجاورة هلا ذم ماهة متعدهة اذتةؾقر-

grain of the emulsion ُحبقبة ادستحؾب 

grain de l'émulsion 

ــقير  ــتحؾ  اذتص ــغةة ذم مب ــات اذص ــدى احلةقة إا

اذػق قغراذم اذذي  شؽؾ اةقةا ف اذصـقرة وحتـّد مــ 

  دوى  ؽةةها-
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gram غرام 

gramme 

 -cgsواادة رقاس اذؽتؾ  ذم مجؾ  اذقاادات اذبغثق  

gram-atom  ة غرامقةَذرَّ  

atome-gramme 

حتتقي عم عده مـ اذذرات يبـاوي  صـرعـكتؾ  مـ 

 عرة- 6,02x1023عده أفقغاهرو أي 

gram-molecule جزيء غرامي 

molécule-gramme 

ــدرة  ــا مؼ ــل كتؾتف ــائل  زي  ــ  كقؿق ـــ مرك ــ  م كؿق

 ةاذغراا هل وزهنا افزي ل كػبف )كتؾ  ااق (-

gram-rad غرامي-راد  

gramme-rad 

واادة  رع  اارعا  اذؽامؾ  ااؿتص  وهل  باوي 

 م   إرغ  ذؽؾ غراا-

grand unified theory دة الؽبرية  الـظرية ادوحَّ

grande théorie unifiée 

كظري  حتاو  افؿـع ةـػ اذتـالرات اذؼقيـ  واذضـعقػ  

ــاظر  ــرة  ـ ــ  عات زم ــ  معقاري واذؽفريقبــق  ذم كظري

 -GUTةاذرمز  اواقدة ويرمز هلا اختصارً 

graph رسم بقاين 

graphe 

Gr: graphein= كت 

 -حتديد كؼاط ذم اابتقي  شؽؾ ةقاع هاذ  اؼقؼق  مػروض 

 -graphical representation اويبؿك أيًض 

graphical analysis حتؾقل بقاين 

analyse graphique 

ــؾ  ــط  حتؾق ــداخغ ةقاس ــاط اذ ــقاهر آر ة ــ  ظ هراس

 اذتؿثقالت اذةقاكق -

graphical representation متثقل بقاين 

représentation graphique 

 -graphاكظر 

graphite غرافقت 

graphite 

أاد أرؽا  اذؽرةقع اذةؾقري   وهـق ذـػ أسـقه اّـا  

عو مؾؿـس ههـــل  يتـلذػ مـــ يةؼـات سداســق  مـــ 

عرات اذؽرةقع  ر ةط اذطةؼ  مـفا ةـإخرى ةـرواةط 

اذضــعقػ - يبــتعؿؾ ذم أرــالا اذرصــاص  فاكــدرفاذس

ــــدئً  ــــدهاكات ومف ــــات واذ ــــات واازّذؼ ذم  اواذةق ؼ

 ااػاعالت اذـقوي -

graphite-moderated reactor 

 مػاعل مفدأ بالغرافقت

pile à ralentisseur en graphite 

ساسق -  مػاعؾ كقوي يؽقع فقف اذغرافق  اااهة اافدئ  ٕا

graticule شبؽة تدرجيات 

reticule 

ي  بـاعد صــرخطقط ذم اابـتقي ااحررـل ففـاز ة

 عم رقاس إرقاء-

grating شبؽة 

réseau 

 -diffraction gratingاكظر 

grating spacing خطوة الشبؽة 

pas (ou période) du réseau 

يـ متتاذقػ ذم رةؽ  آكعراج-  ااباف  ةػ ازَّ

gravimeter مؼقاس الثؼالة 

gravimètre 

ذؼقاس اذثؼاذـ  إرضـق  يبـتعؿؾ أهاة ذؽشـػ   فاز

 اذػؾزات ذم ةايـ إر -
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gravitation تثاقل 

gravitation 

اذتجاعب ااتةاه  ةػ مجقع اذؽتـؾ ذم اذؽـقع  يبـؿك 

 -gravitational attraction اأيًض 

gravitational acceleration تسارع الثؼالة 

accélération de la gravité 

يؽتبـةف  بـؿ يتحـرم ةتـللة افاعةقـ  اذتبار  اذذي 

 -9,80m/s2 اإرضق  وهق يباوي  ؼريةً 

gravitational attraction جتاذب تثاقيل 

attraction gravitationelle 

 -gravitationاكظر 

gravitational constant التثاقل الؽوين ةثابت  

constante gravitationelle 

 6,6732x10-11N.m2kg-2ورقؿتفـا  Gلاةت  رمزهـا 

 وهل  دخؾ ذم راكقع اذتجاعب اذعاال ةػ اذؽتؾ اااهي -

gravitational energy صاقة تثاقؾقة 

énergie gravitationelle 

 -gravitational potential energyاكظر 

gravitational field حؼل تثاقيل 

champ de la gravitation 

 اذػضاء ااحقط ةؽتؾـ  مـا خضـع فقـف أي كتؾـ  أخـرى

ذؼقة  ذب و ؽقع كبة  اذؼقة إؼ هذ  اذؽتؾـ  اذثاكقـ  

 هل ردة احلؼؾ اذتثارغ-

gravitational mass كتؾة تثاقؾقة 

masse gravitationelle 

ــل  ــاال وه ــؾ اذع ــاكقع اذتثار ــدخؾ ذم ر ــل   ــ  اذت اذؽتؾ

  باوي اذؽتؾ  اذعطاذق  اذتل  ره ذم راكقع كقق ـ اذثاني-

gravitational potential energy 

 صاقة كامـة تثاقؾقة

énergie potentielle de la gravitation 

اذطار  اذؽامـ  فبـؿ مـاهي مق ـقه ذم اؼـؾ  ثـارغ 

و بـــاوي  ـــداء وزع افبـــؿ ذم ةعـــد  عــــ مبـــتٍق 

ــــــ ــــــ  اذصــــــػر- و بــــــؿك أيًض ــــــل ذطار  امر ع

gravitational energy- 

gravitational red shift 

 آكزياح التثاقيل كحو األمحر

décalage gravitationel vers le rouge 

كؼصاع  قا ر اذػق قع ذدى اةتعاه  عــ اذــجؿ اذـذي 

اا  تـةل ةـف كظريـ   ايصدر عـف ةبة   الر  اذتثارغ وفؼً 

 اذـبةق  اذعام -

gravitational waves أمواج تثاقؾقة 

ondes gravitationelles 

ااتـالرة إمقاج اذتل  ةثفا اذؽتؾ ااتحرك  واذؽتـؾ 

ــ  ــؾ اذـجــقا وااجــرات يةًؼ ــ   امث ــف كظري ــل ة ــا  تـة ا

اذـبةق  اذعام   ةقد أع اذرصـد مل يمكـد ةعـد و ـقه 

 مثؾ هذ  إمقاج-

graviton غرافقتون 

graviton 

 بقؿ افرتاح رحـتف وكتؾتـف اذبـؽقكق  معـدومتاع 

 ًة-رـريػرت  أكف َكؿُّ اذتالر اذتثارغ  مل ُيرصد ةعد مةا

gravity ثؼالة 

gravité 

اذظاهرة ااتعؾؼ  ةاذؼقة ااـملرة ذم أي  بـؿ عي كتؾـ  

مق ــقه هاخــؾ احلؼــؾ اذثؼــا  ذــألر  )أو أي  ــرا 

ساموي( و بـؿك رـقة اذثؼاذـ  ااـملرة ذم افبـؿ وزَع 

 هذا افبؿ-

gravity field حؼل الثَّؼالة 

champ de la pesanteur 

ــاموي(  ــرا س ــلي   ــإر  )أو ة ــقط ة ــاء ااح اذػض

 ضع فقف أي كتؾ  ذؼقة  ذب لؼا -خ
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gray غراي 

gray 

ذم مجؾــ   Gyوااــدة رقــاس افرعــ  ااؿتصــ  رمزهــا 

اذقاادات اذدوذق  و باوي امتصـاص  ـق  وااـد 

ذؽؾ كقؾق غراا مـ اااهة ااعرضـ  ذشرـعا  و ـر ةط 

 -1Gy= 100 Radةاذقاادة راه ةاذعالر  

grazing ray شعاع مالمس 

rayon rasant 

ضــقئل يــره ةزاويــ  وروه كةــةة يؽــاه يؽــقع رــعا  

 ذؾبطح اذذي يره عؾقف- امعفا مالمًب 

Green function دالة غرين 

fonction de Green 

جمؿقع  مـ ةـك  ؽامؾقـ   بـتعؿؾ ذم اـؾ معـاهٓت 

وط اديــ  وحتتــقي رـــر ػاضـؾق  غــة متجاكبــ  مــع 

عـــم احلؾـــق  إساســـق  ذؾؿعـــاهٓت اذتػاضـــؾق  

 -ااتجاكب  ااؼاةؾ 

greenhouse effect مػعول الدفقئة 

effet de serre 

ار ػا  هر   ارارة إ زاء اذبػم مـ اذغال  افقي 

ةبة  امتصاص سطح إر  ذشرـعا  اذؼـاها عؾقـف 

مـــ اذشــؿس وإعــاهة إرــعاعف ذم ااجــا  حتــ  إ ــر 

اذغال  افـقي ةبـة  ااتقائـف عـم غـاز  اذذي  تةبف

 لـائل أكبقد اذؽرةقع وةخار اااء وغازات أخرى-

Gregorian telescope مؼراب غريغوري 

téléscope grégorien 

 ًٓ ـــا  مؼـــراب عـــاكس عو مـــرآة مؽاف قـــ  يشـــؽؾ خق

 ذؾجبؿ اارصقه- اصحقحً 

grey filter مرشح حمايد 

filtre neutre 

 -neutral filterاكظر 

grid شبؽة 

grille 

Lat: craticula= رةؽ 

ى يؼع ةػ مفةط اذصـاما ااذؽـرتوني ومصـعد  بـرم

وذف فتح  واادة أو أكثر متر مـ خالهلا ااذؽرتوكات 

ــــــدفؼ  ــــــتحؽؿ ذم   ــــــا اذ ــــــات  ومفؿتف أو إيقك

 ااذؽرتوكات مـ اافةط إؼ ااصعد-

grid bias اكحقاز الشبؽة 

polarisation de la grille 

ــ   مبــتؿرة ُ بــؾَّط ةــػ رــةؽ  اذــتحؽؿ ومفــةط فؾطق

 اذصاما ااذؽرتوني-

grid leak ب شبؽيسـرم  

fuite de la grille 

ــػ رــةؽ  اذصــاما  ــ  يقضــع ة مؼــاوا عو رقؿــ  عاذق

ااذؽرتوني واافـةط ذتـقفة مبـار ذتػريـغ اذشـحـات 

 اارتاكؿ  عم اذشةؽ -

grid modulation تعديل شبؽي 

modulation dans la grille 

 عديؾ يـت  عـ  غذي  هارة رةؽ  اذتحؽؿ ذم اذصـاما 

عـم  اااذؽرتوني ةنرـارة اذتعـديؾ اذتـل حتتـقي أيًضـ

 ااق   احلامؾ -

grid suppressor كابت شَبؽي 

grille de suppression 

مؼــاوا عو رقؿــ  مـخػضــ  يقضــع ذم هارة اذشــةؽ  ذم 

ــزازات  ــع اــدوث اهت ــقي اـ ــرتهه اذراهي مضــخؿ اذ

  رهه مـخػض-يػقؾق  عات 

grid sweep ح شبؽي  ترجُّ

balancement de la grille 

اذتغة اذؽغ ذم اذػؾطق  ةػ اذشةؽ  واافةط ذدى  غـة 

فؾطقــ  اارــارة ااطةؼــ  يــةـ رقؿتقفــا اذــدكقا واذعؾقــا- 

 -grid swing او بؿك أيًض 
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grid swing ترّجح شبؽي 

balancement de la grille 

 -grid sweepاكظر 

ground أرض 

terre 

 -earthاكظر 

ground state حالة دكقا 

état fondamental 

 -fundamental stateاكظر 

ground wave موجة أرضقة 

onde de surface 

مـ  ارريةً  شـرمق   كفريقبق   ـةعث مـ هقائل و ـت

 سطح إر -

grounding تلريض 

mise à la terre 

 -earthingاكظر 

group theory كظرية الزمر 

théorie des groupes 

 هراس  اذتـاظرات اذتل حتده خقاص مجؾ -

group velocity عة ادجؿوعةسـر  

vitesse de groupe 

ه و عطك ةاذعالر سـر   ع  اكتشار كةض  ذم وسط مةدن

   
  

  
 

 اذعده ااق ل- kاذتقا ر اذزاوي و ωاقث 

growth curve مـحـي الـؿو 

courbe de croissance 

ـٍ  ــات كظــة مّشــع كتقجــ   مـــح ــامل عــده َكَقَي يةــػ  ـ

 ااهل   ػؽؽ إرعاعل أو  ػاعؾ كقوي-

growth spiral حؾزون الـؿو 

spirale de croissance 

ةِـقـ  عــم ســطح اذةؾــقرة  الاـظ ةعــد اذـؿــق و تؿثــؾ 

 ًٓ وإؼ اخلارج مثؾ اؾـزوع  ةاذتػا  خطقة اذـؿق كزو

 أرمخقدس اذذي رد  شقهف اذةـق  اذةؾقري  كػبفا-

growth step مصطبة الـؿو 

pas de croissance 

ر  ةــارز عــم ســطح اذةؾــقرة ير ػــع ةؿؼــدار مــرة أو 

أكثر مـ رقؿ  اذتةاعد اذةؾقري  يؿؽـ أع  ـؿـق عــد  

 اذةؾقرة-

GUT الـظرية ادوحدة الؽبرية 

GTU 

 -grand unified theoryاكظر 

gyrator عاكس صور 

gyrateur 

 ــزء فريتــل مـــ هذقــؾ يبــتعؿؾ عــاهة ذم اذــرتههات 

ااؽرويــ  فــقعؽس يــقر اارــارات ااــارة فقــف ةلاــد 

ــف  آدمــاهػ ذم اــػ ٓ يــملر ذم اارــارات ااــارة فق

 ةآدما  ااعاكس-

gyrofrequency تواتر سقؽؾوتروين 

gyrofréquence 

 -cyclotron frequencyاكظر 

gyromagnetic effects ادػاعقل اجلريومغـطقسقة 

effets gyromagnétiques 

ــف مثــؾ مػعــق   اذعالرــات ةــػ متغـــط  بــؿ وهوراك

 ةارك  ومػعق  أيـشتايـ وهوهاس-

gyromagnetic ratio الـسبة اجلريومغـطقسقة 

rapport gyromagnétique 

فؿؾ  ما  إؼ آكدفا  اذزاوي بـل كبة  اذعزا ااغـطق

ــزا ااغـطق,3وهــل  بــاوي ) بـــل ( ةاذـبــة  إؼ اذع
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ـــدرة  ـــداريػ ذشذؽـــرتوع مؼ ـــزاوي اا ـــدفا  اذ وآك

ةقاادة 
  

لاةـ  ةالكـؽ  ћمغـطقع ةقر و   اقث   

- أما اذـبة  افةومغـطقبق  اذبةقـق  2πعم  امؼبقمً 

ــزا ااغـطق ـــل )اذع ــةقـقػ( ب ــزاوي اذب ــدفا  اذ وآك

 (-2,004-)ذشذؽرتوع فتباوي 

gyroscope جريوسؽوب 

gyroscope 

Gr: guros=هائرة; skopein=يالاظ 

 فاز  افظ عم ادمـا  مر عـل زاوي احـقر هوراكـف 

يع ويتلذػ عـاهة مــ رـرص فؾـزي لؼقـؾ يـدور بـراذ

ـــرة ــ  ب ــف جمؿقع ــذي حتؿؾ ــ  اــق  حمــقر  اذ ع  عاذق

اؾؼـات حمقراكقــ  حتؼــؼ ذـف اريــ  احلركــ  ذم اذػــراغ- 

ــق  وذم  ــة ااغـطقب ــالت غ ــتعؿؾ ذم اذةقص ــق يب وه

أ فــزة ااالاــ  إخــرى ذتــلمػ اســتؼرار اذبــػـ 

 واذطائرات و ق قف اذؼذائػ واذصقاريخ اذةاذبتق -

 

g-factor g   ادعامل

facteur g 

 -Landé factorاكظر 

*   *   * 
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h بالكك ثابتة  

h 

مزز  تعزز عؿا  االرمززا ادعزز عؿا لة ب زز، بككزز    كةززرر 

حزز ة الطعقعقزز، ا   هززا ال h/2πادعزز     ћالرمززا 

 لؼق س آك ف ع الاا  .

H-like ions أيوكات شبقفة باهلدروجني 

hydrogénoïdes 

 أت ك ت تؽ ن ذم م اره  اخل رجا إلؽس ن  اح .

hadron َهدرون 

hadron 

Gr: hadros=  ق 

حتزززر ذر  مملزززو مززز  ك اركززز ت تعزززف  ذم جعزززق  

ال آثرات الـ  ت، الؼ ت،   تؼع  اهل ر ك ت إػ ب رت ك ت 

  مقا ك ت.  م  أصفر اهل ر ك ت الـس ن  الز ت ن.

hafnium  هافـقوم 

hafnium  

  ك ؾ زز  72ظزز د  الزز ر   Hfرمززا   فؾززا  صزززرظـ

ٓمز  تعز عؿا ضزا ذ  ل ن ف 178,5ال رت، الـععق، 

زز لؾـس كزز ت ذم ادػزز ظكت الـ  تزز،  ذم صززـ ظ،   م صر

 صعرات ال ـغع  .

hail َبَرد 

grêle 

حع ت صغرة مز  الؾقز  تعزؼث مةزا شزؼ ط ادطزر 

  ق  تؽ ن كعرة بحج  بقض، ذم ح ٓت اش ةـ ئق،.

halation هالة 

halo 

حؾؼ، مضقئ، حتقث بعؼع، شز ضع، ظزذ ص صز، مػؾز رة 

 شطحف  اخلؾػا.تـشل ظ  آكعؽ ش ت الؽؾق، ظذ 

half reflecting كصف عاكس 

semi réfléchissant 

م  الض ء العز قث ظؾقز  تعزؿ   اشطح تعؽس جاءر 

 .half silvered  أتضر 

half-cell كصف خؾقة 

demi-pile 

 ى  حق  مغؿ ر ذم كفرلقر.عزرم

half-decay period دور التػؽك الـصػي 

période de demi-désintégration 

 .half-life timeاكظر 

half-life عؿر الـصف 

demi-vie; période radioactive 

 .half-life timeاكظر 

half-life time عؿر الـصف 

temps de demi-vie 

 الام  ال   ت ػؽ  فق  كصو كؿق، م  م دة مشع،.

half-power frequency تردد كصف الؼدرة 

fréquence de demi-puissance 

أح  ترددت  م ج دت  ظذ جز كعا مـحـزا اشز ج ب، 

أ  مضخ  تؽ ن اإلصز رة ظـز    RLCدارة 
 

√ 
مز    

 .half-power point  ققؿ ف  العظؿ   تعؿ  أتضر 

half-power point كؼطة كصف الؼدرة 

point de demi-puissance 

 .half-power frequencyاكظر 

half-silvered ض  كصف مػضَّ

semi-argenté 
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 .half-reflectingاكظر 

half-value layer (HVL) صبؼة توهني الـصف 

couche de demi-atténuation 

 .half-value thicknessاكظر 

half-value thickness ثخن كصف الؼقؿة 

couche de demi absorption; épaisseur à 

demi-atténuation 

ثخ  صػقح، مـ ظؿ، م  مز دة إذا  عزعر ذم معز ر 

اإلصززع ع خػضززر صزز ا  إػ الـصززو  حامزز، مزز  

 تع عؿا مةا هز   الصزػقح، ظز دة  شزقؾ، ل ح تز  

 .half-value layer  ك ع اإلصع ع. تعؿ  أتضر 

half-wave plate  صػقحة كصف موجقة 

lame à demi-onde 

صػقح، رققؼ، م  م دة ذات اكؽع ر مض ظو  ظز دة 

مزز  ادقؽزز  أ  الؽزز ارتا  تعزز عؿا ل غقززر اشزز ؼط ب 

الض ء الع قث ظؾقف .  ها مؼط ظ، بصز رة م ازتز، 

ز   دح ره  الض ئا  تؽ ن ثخـفز  بحقزت تعزعر فرقر

ت  فقفزز  مؼزز ار  عزززرذم ادعززر بززغ الشززع ظغ ادـؽ

 كصو ض ل اد ج،.

half-wave-dipole aerial 

 هوائي قطباين كصف موجي

antenne dipolaire à demi-onde 

  تعز    تؼرتعرزه ائا مملو م  ك قا مع ؼق  ض لز  

كصو ض ل اد ج، ال ا تعةفز  الؼطعز أ أ  تعز ؼعؾف   

 تؽ ن ل  ظؼ ة فؾطق،  بط  تق ر ذم مـ صزػ    بطز  

 فؾطق،  ظؼ ة تق ر ذم كا م  الطرفغ.

half-width كصف العرض 

demi-largeur 

كصو ظرض خث ضقػا مؼقس ظـ  مـ صزو صز ت  

العظؿززز .  ذم بعزززا إحقززز ن تعززز عؿا كصزززو 

لؾ ٓل، ظذ العرض الؽ ما لؾخزث الطقػزا العرض 

 ظـ  مـ صو ارتػ ع ص ت .

half-width of spectral line  

 كصف عرض اخلط الطقػي 

demi-largeur d'une raie spectrale 

 .half-widthاكظر 

Hall coefficient  معامل هول 

coefficient de Hall 

ققززز س دػعززز ل هززز ل  هززز  تعززز    حؼزززا هززز ل 

ذم  Jظزذ جز اء كة فز، ال قز ر   مؼعز مر  EHالؽفرب ئا 

.  تعزؿ  RH=EH/JBأ   Bعززا ال حرتا ادغـطق

 .Hall constant  أتضر 

Hall constant  ثابتة هول 

constante de Hall 

 .Hall coefficientاكظر 

Hall effect مػعول هول 

effet de Hall 

  فق  تق ر عزركش ء حؼا كفرب ئا ظرع أ ذم ك قا ت

م ع مزز  مزز  عزززا م عزز ع ذم حؼززا مغـطقكفربزز ئا 

   جرت ن ال ق ر.  تؽ ن احلؼا الؽفرب ئا الـ صز ء 

ذم ال حزرتا  ⃗ م  ال اء اد ج  لؽة ف، ال ق ر   م ـ شعر 

⃗⃗⃗⃗⃗⃗   أ  ⃗⃗ عزا ادغـطق    حقزت  (⃗⃗  ⃗ )    

 ث ب ، ت عؾق بطعقع، الـ قا تعؿ  ث ب ، ه ل.

Hall electric field  الؽفربائيحؼل هول  

champ éléctrique de Hall 

 راج  مػع ل ه ل.

Hall mobility  حركقة هول 

mobilité Hall 

 RH تع    جز اء مع مزا هز ل  μHترما هل  ب لرما 

 هزززا ققززز س  σ  μH=RHσذم الـ قؾقززز، الؽفرب ئقززز، 
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 حلركق، اإللؽس ك ت أ  الةؼ ب ذم كصو ك قا. 

Hall probe مسبار هول 

probe de Hall 

 .Hall-effect Gaussmeterاكظر 

Hall-effect Gaussmeter 

 مؼقاس غاوص بؿػعول هول

Gaussmètre à effet de Hall 

مؼق س مؽ ن م  قطع، رققؼ، م  العؾقعزق   أ  مز  

، بزغ قطعزا مغـطزقس لؼقز س  م دة كصو ك قؾ، ُمْ لج

ظززذ مػعزز ل هزز ل.  ااظزز  در عزززا صزز ة احلؼززا ادغـطق

 .Hall probe  تعؿ  أتضر 

Hallwachs effect مػعول هالػاكس 

effet Hallwachs 

لز ى   ط هرة تـػرغ فقف  صحـ، جعز  مشزح ن شزؾعر 

 تعرع  لألصع، ف ق العـػعجق،.

halo هالة 

halo 

دائرة مؾ ك، تع   حمقطز، بؿـعز  الضز ء شزععف   جز د 

 جعق ت م دت، دققؼ، تـعرج ظؾقف  الض ء.

halogen counter عداد هالوجقـي 

compteur à halogène 

-جف ز لؽشو اإلصع ظ ت الـ  ت، مةا ظ اد غ تغر

م لر إك  ممؾ ء بغ ز ه ل جقـا مةا ت دت  الصز دت   

 أ  فؾ رت  الع ر.

halogens هالوجقـات 

halogènes 

Gr: hals;halos=مؾح; gennan= م ّل 

تضز  الػؾز ر  الؽؾز ر  الزز    صززرض ئػ، م  العـ 

  الق د  إش  ت.

Hamilton equations معادٓت مهؾتون 

équations de Hamilton 

غززراكا تزز خا فقفزز   معزز دٓت مشزز ؼ، مزز  معزز دٓتٓ 

ظ  الؼ ة   ها معز دٓت تػ عزؾق، مز    آك ف ع ظ عر 

الزز   تؿةززا ذم  Hادرتعزز، إ ػ  حت زز   ظززذ اهلؿؾ زز أ 

ظـفززز  ك الززز،  اإحززز ال الع دتززز، الط قززز، الؽؾقززز، معززززر 

 .  ها:pi آك ف ظ ت ادعؿؿ،  qiلإلح اثق ت ادعؿؿ، 

   
  
⁄       

؛ ⁄
   

  
⁄       

⁄. 

hamiltonian مهؾتوين 

hamiltonien 

دالزز، تعززز ظزز  ض قزز، دؾزز، مزز  ب ٓلزز، آكزز ف ظ ت 

زز⃗  اإلحزز اثق ت ادعؿؿزز،  ⃗ ادعؿؿزز،    .  تعززؿ  أتضر

hamiltonian function. 

hamiltonian function دالة هؾؿتوكقة 

fonction hamiltonienne 

 .hamiltonianاكظر 

hamiltonian operator  مؤثر مهؾتوين 

opérateur hamiltonien 

ممثر هرمق ا مؼ با ل ال، مهؾ  ن   ه  تؿةا الط قز، 

 الؽؾق، لؿؾ، كؿ مق،.

hand-and-foot counter عداد األصراف 

compteur de mains et pieds 

 .hand-and-foot monitorاكظر 

hand-and-foot monitor مرقاب األصراف 

moniteur de mains et pieds 

جفزز ز تعزز عؿا ظزز دة دراقعزز، أتزز    أرجززا ظزز ل 

الط ق، ال رت، ظـ م  تغ در ن إمؽـ، ال زا تعز عؿا 

ز -hand  فقف  م اد ذات كش ط إصع ظا. تعزؿ  أتضر

and-foot counter. 
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handedness يدواكقة 

chiralité 

 .chiralityاكظر 

hardened circuit ـة  دارة حمصَّ

circuit fortifié 

دارة تعززز عؿا فقفززز  ادرّكعززز ت ال زززا زتززز  حّتؿؾفززز  

 لإلصع ع ح   ذل  الص در ظ  تػجر ك   .

hard cosmic rays أشعة كوكقة قاسقة 

rayons cosmiques durs 

ع، لإلصع ع الؽز أ  ٓ بزلس بز  مز    ختزسق ثخـرزمركِّ

 بضع، شـ ؿسات م  الرص ص. اد دة  مةكر 

hard radiation سـيإشعاع قا   

radiation dur 

إصززع ع مززمتِّ  ذ  مؼزز رة كػزز ذ ظ لقزز،  ضزز ل مزز جا 

 قصر مةا إصع، العقـق، الؼ شق،  أصع، غ م .

hard X-rays أشعة سقـقة قاسقة 

rayons-X durs 

 1أصززع، شززقـق، ذات ضزز ل مزز جا قصززر ٓ ت جزز  ز 

 . أكغعس   تؼرتعر 

hardness قساوة 

dureté 

 مؼ  م، فؾا أ  أت، م دة أخرى لؾـؼر أ  اخل ش أ  العحا.

hardware عتاد 

hardware, materiel 

ظ زززز د احل شزززز ب الزززز   ت ؽزززز ن مزززز  إجفززززاة 

 اإللؽس كق،  ادقؽ كقؽق، ادع عؿؾ، ذم ادـظ م،.

harmonic توافؼي؛ توافؼقة 

harmonique 

 صػ، اه ااز حرك   جقعق،. -1

اه ززاازة ت اترهزز  مضزز ظو صززحقح مزز  ال زز اتر  -2

 إش د.

harmonic analysis حتؾقل توافؼي 

analyse harmonique 

 .Fourier theoremاكظر 

harmonic motion حركة توافؼقة 

mouvement harmonique 

ب ال، جقعق، ذم الزام   تعطز   حرك، د رت، ظذ مع ؼق 

 a  ω  ϕحقززززت  x a cos(ωt+ϕ) ب دع دلزززز،

 .simple harmonic motion  ث ابر. تعؿ  أتضر 

harmonic oscillator هزاز توافؼي 

oscillateur harmonique 

مف ا مع دل، حرك   جقعق، ب ٓل، الام   تؽ ن ظز دة 

ك صئ، ظ  قز ة إرجز ع م ـ شزع، مز  اإلزاحز،. تعزؿ  

 .simple harmonic oscillator  أتضر 

harmonic vibrations ذبذبات توافؼقة 

vibrations harmoniques 

 .harmonic motionراج  

Hartley oscillator هزاز هارتيل 

oscillateur de Hartly 

هااز ظ يل آش ؼرار تع عؿا فق  بؾز رة كفرعزغطق، 

 .ل ح ت  السدد

 .piezoelectric oscillator   تعؿ  أتضر 

He-Ne-laser لقزر اهلؾقوم والـقون 

laser-He-Ne 

لقار  شط  الػع ل ماتا م  غز ز  اهلؾقز    الـقز ن 

ظـزز  الطزز ل ادزز جا  اأمحززر معزز ؿرر  اتصزز ر عزز ءر 

632,8nm.معظ  اش ع ٓت  ذم ادخ بر   

head of liquid ضاغط السائل 

hauteur de charge 
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ظـ  ب رتػ ع ظؿ د م  العز ئا  تؼز س  االضغث معزر 

 .pressure head  ظ دةر ب ٕم  ر. تعؿ  أتضر 

health physics   فقزياء صحقة 

physique de santé 

 ق تزز، العزز مؾغ مزز  أثزز ر الضزز رة لإلصززع ع ادززمّت  

ب شززز ئا مةزززا ادراقعززز، آظ ق دتززز، لإلصزززع ع  مراقعززز، 

 ال ق ئق،.إمؽـ،  إصخ ص  ال جفقاات  ال ش ئا 

hearing aid مساعدة سؿعقة 

aides-ouïe 

تعز عؿؾ  عزع ا العزؿ   امضخ  ص يت صغر جز ر 

 ت ؽ ن م  مؽرف ن  مضزخ  شزؿعا  شز ظ، أذن 

  بط رت، صغرة.

heat حرارة 

chaleur 

صؽا م  أصزؽ ل الط قز، ت ز فق مز  جعز  حز ر إػ 

 .Qجع  أبرد  ترما ل  ب حلرا 

heat capacity  سعة حرارية 

capacité calorifique 

كؿق، احلزرارة الكزمز، لرفز  درجز، حزرارة جعز  مز  

درج،  اح ة  تؼ س ب ل ل لؽا كؾػز    ترمزا هلز  

 .Cب حلرا 

heat conduction توصقل حراري 

conduction de la chaleur 

 .thermal conductionاكظر 

heat conductivity   موصؾقة حرارية 

conductivité de la chaleur 

 .thermal conductivityاكظر 

heat content حمتوى حراري 

enthalpie 

 .enthalpyاكظر 

heat convection ََحْل حراري 

convection de la chaleur 

Lat: convectio= ّجر 

 .convectionاكظر 

heat death موت حراري 

mort thermique 

بؾزز غ أكس بقزز، أتزز، دؾزز، معا لزز، ظ ت فزز  العظؿزز . 

ت مز،  ذم عزز  تصعح م دة هز   الؿؾز، ظـ ئز   ذم ف 

درج، حزرارة مـ ظؿز،  ٓ تعز د هـز ق ض قز، داخؾقز، 

إلكج ز ظؿا. فنذا اظ ز الؽ ن دؾز، معا لز،  جزر 

إػ ه   احل ل،   ها م  ت ظ  بز د ت  اأن تصا أخرر 

 احلرار  لؾؽ ن.

heat engine  حمرك حراري 

machine thermique;moteur thermique 

جفزز ز لزز ل الط قزز، احلرارتزز، إػ ض قزز، مقؽ كقؽقزز، 

تؿؽ  أن تلخ  صؽا آل، بخ رتز، أ  ظـػز، بخ رتز، أ  

 حمرق اكػج ر .

heat equilibrium توازن حراري 

équilibre thermique 

 .thermal equilibriumاكظر 

heat exchanger  مبادل حراري 

échangeur thermique 

إػ آخززر د ن سزز س جفزز ز تـؼززا احلززرارة مزز  مزز ئ  

 بقـف . صزرمع 

heat expansion متدد حراري 

dilatation thermique 

الات دة ذم ض ل الع  أ  شزطح  أ  حجؿز  الـ صزئ، 

 ظ  ارتػ ع درج، حرارت .

heat of atomization حرارة التذرير 

chaleur d'atomisation 
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 الط ق، الكزم، ل ػؽق  م ل  اح  م  م دة م  إػ ذرات.

heat of combustion حرارة آحرتاق 

chaleur de combustion 

Lat: combustio=حرق 

 ك مكر  االط ق، اد حررة ل ى تلكع  م دة معقـ، تلكع ر 

 تؼزز س ب ل احزز ات حرترة/غززرا  أ  حرترة/مزز ل 

 .BTU/m3أ   BTU/lb ذم أك اع ال ق د 

heat of condensation حرارة التؽثف 

chaleur de condensation 

الط ق، اد حزررة لز ى حت تزا مز ل مز  ادز دة مز  احل لز، 

 الغ زت، إػ احل ل، الع ئؾ،  تؼ س ظ دة ب ل ل لؽا م ل.

heat of evaporation حرارة التبخر 

chaleur d'évaporation 

Lat: evaporare=بّخر 

الط ق، الكزم، ل ح تا م ل م  اد دة الع ئؾ، إػ غ ز 

 .احلرارة ث ب ، م  بؼ ء درج،

 .heat of vaporization  تعؿ  أتضر 

heat of fusion حرارة آكصفار 

chaleur de fusion 

الط قز، احلرارتز، الكزمز، ل ح تززا مز ل مز  ادزز دة ذم 

احل ل، الصؾع،  هزا ظـز  درجز، آكصزف ر إػ احل لز، 

زز   العزز ئؾ، ظـزز  كػززس درجزز، احلززرارة.  تعززؿ  أتضر

latent heat of fusion. 

heat of neutralization حرارة التعديل 

chaleur de neutralisation 

الط قزز، اد حززررة مزز  تعزز تا مزز ل  احزز  مزز  مزز دة 

 محضق، أ  ق ظ ت،.

heat of radiation إشعاع حراري 

rayonnement thermique 

Lat: radiato= صّع 

 .thermal radiationاكظر 

heat of solidification حرارة التجؿد 

chaleur de solidification 

Lat: solidus=مرص ص 

احلرارة ال ا تطؾؼف  م ل م  ادز دة ذم احل لز، العز ئؾ، 

 ها ظـ  درج، حزرارة آكصزف ر إػ احل لز، الصزؾع، 

 ظـ  كػس درج، احلرارة.

heat of transformation حرارة آستحالة 

chaleur de transformation 

ادؿ صز، الكزمز، إلحز اث كؿق، احلرارة اد حررة أ  

 حت ل ض ر  م  ح ل، إػ أخرى أ  حت ل كقؿق ئا.

heat of vaporization ر  حرارة التبخِّ

chaleur de vaporisation 

 .heat of evaporationاكظر 

heat pump مضخة حرارية 

pompe à chaleur 

جفزز ز لـؼززا احلززرارة مزز   شززث بزز رد إػ  شززث درجزز، 

أ   اظؿزا. فؼز  تؽز ن بزرادر  اصززرحرارت  أظذ  ذل  ب

 جف ز ت فئ،. ففا حمرق حرار  تعؿا بص رة معؽ ش،.

heat quantity كؿقة احلرارة 

quantité de chaleur 

مؼ ار مؼقس م  احلزرارة تؽ عزعف  جعز  لز ى تغزر 

 درج، حرارت  أ  اش ح ل    تؼ س ب حلرترة.

heat shield درع حرارية 

bouclier thermique 

زز   خ ززشززطح ُأظَّ لؾحززم ل د ن ارتػزز ع درجزز،   ص صر

زز ظـزز  ظ دازز    مػرضرزز  حززرارة مركعزز، فضزز ئق، ارتػ ظر

 لؾ خ ل ذم ج  إرض.

heat sink ف حرارة؛ مـبع باردصـرم  

dissipateur thermique; source froide 
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اإللؽس كقزز، حقززت  صزززرأداة تعزز عؿا مزز  العـ  -1

   رتر عزززرتؽزز ن الزز خؾ  مزز  احلززرارة الاائزز ة 

   ه  صزرل جـر ارتػ ع درج، حرارة ه   العـ 

ت للو ظز دة مز  وؿ ظز، مز  الصزػ ئح ادع كقز، 

 ال ا تـؼا احلرارة  تشعف .

دؾ، س   احلرارة ذم درجز، حزرار ة ث ب ز،   هز   -2

مػف   مػق  ذم السم دتـ مق   ذم ظؿا أٓت 

 احلرارت،.

heat transfer اكتؼال احلرارة 

transfert de chaleur 

اك ؼ ل الط ق، احلرارتز، مز  جعز  أ  دؾز، إػ أخزرى 

ٓخ كا درج، احلرارة بقـف   جير  ذل  ب لـؼا أ  

 احلؿا أ  اإلصع ع.

heat treatment معاجلة حرارية 

traitement thermique 

ز   ضرتؼ، تعز عؿا ل غقزر اخلز اص الػقات ئقز،   أحق كر

 الؽقؿق ئق، د دة م .

Heaviside layer صبؼة هقػقسايد 

couche de Heaviside 

حت    ظذ أت ك ت عزا ضعؼ، ذم الغكا ال   إر

تعؽس اإلصع ظ ت ب دم   إرض. ثؿ، ضعؼ، أخزرى 

أظذ مـفز  تعزرا ب شز  ضعؼز، أبؾ ز ن. ترمزا لؾطعؼز، 

 .F ترما لؾة كق، ب لرما Eإ ػ ب لرما 

heavy hydrogen  هدروجني ثؼقل 

hydrogène lourd  

Gr: hudôr=م ء; gennan= م ل 

 .deuteriumاكظر 

heavy water ماء ثؼقل 

eau lourde 

ذرات  1Hمزز ء اشززز ع لر فقزز  بززز رات اهلززز ر جغ 

( تؽ ززر صززقغ   D) رمززا   2Hكظززر  الزز  ترت   

D2O   هزز  شزز ئا ٓ لزز ن لزز  تشززؽا لزز ى دمؿزز   

بؾزز رات ش اشززق،.  خت ؾززو خ اصزز  الػقات ئقزز، ظزز  

 كؼطز،  1,105خ اص اد ء العز د  فؽة ف ز  الـعزعق، 

كعزززع،  C 101,4°  كؼطززز، غؾق كززز  C°3,8اكصزززف ر  

ذم ادئزز،  تعزز عؿا  0,015 جزز د  ذم ادزز ء العزز د  

 لؾـس ك ت.  مف ئر 

heavy water pile  الثؼقلمػاعل اداء  

réacteur (pile) à eau lourde 

 .heavy water reactorاكظر 

heavy water reactor مػاعل اداء الثؼقل 

réacteur (pile) à eau lourde 

ك ع م  ادػ ظكت الـ  ت، تعز عؿا فقز  ادز ء الةؼقزا 

زز ادر  ذم بعززا إحقزز ن مزززِّ   مفزز ئر   ترمززا لزز    أتضر

 .HWRب ٕحرا 

Heisenberg picture صورة هايزكربغ 

image de Heisenberg 

 .Heisenberg representationاكظر 

Heisenberg representation متثقل هايزكربغ 

représentation de Heisenberg 

سةقا احل ل، الؽؿ مقز، بحقزت تؽز ن فقز  دالز، احل لز، 

مع ؼؾ، ظ  الام  ظذ حزغ تؽز ن ادزمثرات م غزرة 

 م  الام .

Heisenberg uncertainty principle 

 مبدأ آرتقاب هلايزكربغ

principe d' incertitude de Heisenberg 

 .uncertainty principleاكظر 

helical motion حركة لولبقة 

mouvement hélicoïdal 

حركزز، مزز  تركقززر حركزز، د راكقزز، حزز ل حمزز ر مزز  
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حرك، اكعح بق،  فق كػس ادح ر ظذ أن تعؼز  كعزع، 

 ظ، آكعح بق، ث ب ،.عزرظ، الاا ت، إػ العزرال

helicity لولبقة 

hélicité 

ظزذ  ⃗ ذم فقات ء العزق ت: ادعزؼث ادؽّؿز  لؾعزعغ 

 .⃗⃗ آك ف ع 

helicoid سطح لولبي 

hélicoïde 

شطح ت  ل  بؿـح   ت  ر حز ل معز ؼق   تـعزحر ذم 

 ادم   ه ا ادع ؼق  بؿع ل م ـ شر م  مع ل ال  ران.

helioscope راصد الشؿس 

hélioscope 

مؼراب لرص  الشؿس بنشؼ ط خق هلز  ظزذ صزػقح، 

 بقض ء معؾؼ، ذم غرف، مظؾؿ،.

heliostat متتبع الشؿس 

héliostat 

جفزز ز ت  عزز  حركزز، الشززؿس  هزز  تعزز عؿا ظزز دة 

ل  جق  مرآة كا تعؽزس عز ء الشزؿس كحز  هز ا 

 معغ  ذل  أثـ ء ش ظ ت الـف ر كؾف .

helium  هؾقوم 

hélium  

Gr: hêlios=الشؿس 

 2  ظزز د  الزز ر  Heكقؿقزز ئا غزز ز  رمززا   صزززرظـ

  ٓ    خ مززا كقؿق ئقرزز4,0026ك ؾ زز  ال رتزز، الـعززعق، 

 ل ن ل   ٓ رائح،.

helium burning َحْرق اهلؾقوم 

combustion du hélium 

شؾعؾ، م  تػ ظكت آك م ج الـز    تػزسض أظز  

ٓر دمر  داخا الـج   تع فؾ   إػ  فقف  اهلؾق   م ح 

 أخرى. صزرظـ 

helix لولب 

hélice; spirale 

 مـح   اق  ظذ شطح أشط اأ أ  خمر ضا مشزؽكر 

زا ت، ث ب ، م  م ل  العطح  خط ت  ادعز ف، اد ازتز، 

دح ر إشط اك،  أ  ادخر ط  بزغ كؼط زا ال ؼز ض  

اد  ززز لق غ ظزززذ كػزززس اد لززز . معززز دٓت الؾ لزززر 

 x=a cos θ, y= a sin θ, z=b θهزا: الز ائر  

 ث ب  ن. ox  b,aالاا ت، م  ادح ر  θحقت 

helmholtz هؾؿفولتز 

helmholtz 

 اح ة قق س ظا  الؼطع أ ذم  احز ة ادعز ح،  هزا 

 .3,335x10-10Cm-1تع دل 

Helmholtz coils مؾػا هؾؿفولتز 

bobines de Helmholtz 

بقـف  معز ف، مؾػ ن م  ثكن حم رمه  مشسق  تػصا 

ظزذ   تع    كصو قطر ادؾزو. م صز ٓن كفرب ئقرز

 مـ ظ ر   مغـطقعقر  ال عؾعا بحقت ت ل ان بقـف  حؼكر 

 ل ى سرتر تق ر كفرب ئا مع ؿر فقف .

Helmholtz resonators جماوبات هؾؿفولتز 

résonateurs de Helmholtz 

وؿ ظ، أ ظق، كر ت، أ  أشط اكق، خم ؾػز، احلجز   ذم 

مـفزز  ف حزز، صززغرة  لؽززا مـفزز  تزز اتر  اخلزز ص  كززا

 ت ج  ب مع   تع عؿا ل حؾقا إص ات ادركع،.

hemisphere كصف كرة 

hémisphère 

 جاء الؽرة ال   ل   مع    ال ائرة العظؿ .

henry هـري 

henry 

 احززز ة ال حرتضزززق، ال اتقززز، أ  اد ع دلززز، ذم دؾززز، 

   ها تع    حترتضق، ظزر ة SIال اح ات ال  لق، 
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مؼ ار  فقز  احز  لؽزا أمعزر   مغـطقعقر   تعطا ت فؼر 

 .Hم  ال ق ر ال   جير  فقف    ترما هل  ب حلرا 

Henry's law قاكون هـري 

loi de Henry 

تـ  ظذ أن اكحكلق، غ ز م  ذم ش ئا ٓ ت ػ ظا مع  

 م  الضغث. ات ـ شر ذم درج، حرارة ث ب ، ضردر 

Hermite polynomials حدوديات هريمقت 

polynôme d' Hermite 

: Hermite=كعع، إػ 

ك ع م  احل  دت ت اد ع م ة ها حؾ ل دع دل، هرمقر 

ظز د صزحقح   nحقزت  y''-2xy'+2ny=0ال ػ عؾق، 

  ها تعطا احل ٓت ال اتق، لؾؿف ا ال  افؼا.

hermitian adjoint مرافق هرمقتي 

adjoint hermitique 

 مربع، ه  مـؼ ل ادصػ ف، لؾؿصزػ ف، ادرافؼز،دصػ ف، 

 .hermitian conjugate   تعؿ  أتضر   ظؼ تر 

hermitian matrix  مصػوفة هرمقتقة 

matrice hermitienne 

اد ـزز طرة ب لـعززع، إػ  صزززرمصززػ ف، تؽزز ن فقفزز  العـ 

م عززز  ت، حزززغ تؽززز ن حؼقؼقززز،  عززززا الؼطزززر الرئق

 حغ تؽ ن ظؼ ت،.   مسافؼ، ظؼ تر 

hermitian operator مؤثر هرمقتي 

opérateur d'Hermite; opérateur hermitique 

 :ادمثر ادؿةا بؿصػ ف، هرمق ق،   ه  لؼق العكق،

∫   ( ) ̂ ( )  
  

  

 ∫ [ ̂ ( )]
 
 ( )  

  

  

 

 ت صززو بززلن ققؿزز  ال اتقزز، أظزز اد حؼقؼقزز،  د الزز  

 ال اتق، م ع م ة فق  بقـف .

hertz  هرتز 

hertz 

  SI احززز ة الزززسدد ذم دؾززز، ال احززز ات ال  لقززز، 

ا بلك  تردد ط هرة د رت، د رهز  تعز    ث كقز،   ُتعر 

 .Hz اح ة.  ترما ل  ب لرما 

Hertz effect مػعول هرتز 

effet de Hertz 

تغ معزؾ ث  عززرارة ذم اهلز اء بزغ مصززرط هرة اكػراغ 

بقـف  فرق كؿ ن لز ى تعزؾقث عز ء فز ق بـػعزجا 

  ة بقـف .ظذ الػج

hertzian waves أمواج هرتزية 

ondes hertziennes 

 GHz 3000أمزز اج كفرضقعززق، تردداازز  أقززا مزز  

 .radio waves   تعؿ  أتضر    اصطكحر 

heterodyne detector مؽشاف خػؼاين 

hétérodyne 

تؿاج  بنص رة ح مؾز، معز ؼعؾ،   حمؾقر  اجف ز ت ل  اه اازر 

 ذلز    بعزقطر   خي ؾو تردده  ظ  السدد ادحع اخ كفرز

 إلك  ج إص رة خػؼ ن ذات تردد شؿعا.

heterogeneous متغاير 

hétérogène 

خم ؾػز، فزق   صززرصػ، ماتا مملو م  أجزااء أ  ظـ 

 بقـف . مة ل ذل  اهل اء  احلؾقر  ادط ط...  غره .

heterogeneous nuclear reactor 

 مػاعل كووي متغاير

réacteur nucléaire hétérogène 

ٓر  ظ  ادف ئ   مػ ظا ك    تؽ ن فق  ال ق د مػص 

 ه  إمر العز ئ  ذم معظز  ادػز ظكت م ظز ا تؾز  

 ب دف ئ.  اد ج كع، ال ا تؽ ن فقف  ال ق د مما جر 

heterogeneous radiation إشعاع متغاير 

rayonnement hétérogène 

كزز ع خزز ص مزز  اإلصززع ع  مةززا إصززع، العززقـق، أ  
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إصع، غ م   فق  أض ال م جق، خم ؾػز،  أ  ف ت كز ت 

 ذات ض ق ت خم ؾػ،.

heterojunction وصؾة متغايرة 

jonction hétérogène 

 .heterostructureراج  

heterostructure بـقة متغايرة 

hétérostructure 

ضعؼ ززغ أ  أكةززر مزز  كصززػا بـقزز، مركعزز، مزز  ت عزز  

 ك قؾغ فرج   الط ق، فقف  خم ؾػ  ن.

hexagonal close-packed structure 

 بـقة سداسقة مرتاصة

structure hexagonale compacte 

بـق، بؾ رتز، ت زللو فقفز  اخلؾقز، ال اح تز، مز  ثزكث 

ضعؼ ت م  ال رات حت    كا م  الطعؼ زغ العؾ تز، 

س معزز س  حت زز    العززػؾق، شززر ذرات ذم رؤ 

الطعؼز، ال شززط  ثزكث ذرات ت  عزز  ذم الػراغزز ت 

بززغ ذرات الطعؼ ززغ العؾقزز   العززػذ بحقززت تؽزز ن 

 العـق، مساص،.

hexagonal crystal بؾورة سداسقة 

cristal hexagonal 

بـقزز، بؾ رتزز، هلزز  ثكثزز، حمزز  ر تشززؽا فززق  بقـفزز  ز اتزز  

 تؼ  ذم مع    احز    هلز  حمز ر رابز   °120تع    

 ظؿ د  ظذ ادح  ر الةكث، الع بؼ،  غر مع    هل .

hexode ادساريسـي ِصََمم سدا  

hexode 

صزز   إلؽززس أ لزز  شزز ، معزز ر  تشزز ؿا ظززذ مصززع  

ى حتؽ  إػ ج كر ثكث، معز ر  أخزرى عزر مفعث  م

 تؽ ن ظ دة صعؽ ت.

HF تردد عايل 

haute fréquence 

 .high frequency bandاكظر 

hidden matter مادة خػقَّة 

matière cachée 

 .dark matterاكظر 

hidden variables ادتغريات اخلػقة 

variables cahées 

وؿ ظزز، مزز  اد غززرات افززسض  ج دهزز  ل ػعززر 

العؾ ق آح  يل لؾجؿا الؽؿ مق،  لؽ  الـظرتز ت 

 الكحؼ، أثع ر ظ   إمؽ ن  ج ده .

Higgs boson بوزون هقغز 

boson de Higgs 

 جعق  شعقـ  مع     ل  ك ؾ، غر مع  م، تـعل ب  هقغا.

high frequency   تردد عال 

haute fréquence 

 30إػ  3كط ق السددات مز  الطقزو الرادتز   مز  

 .HFمقغ  هرتا  ترما ل  ب حلرفغ 

high frequency band كطاق الرتددات العالقة 

bande haute fréquence 

  كط ق مع ؿر م  السددات الرادت تز، اصزطؾح د لقرز

ٓر  30  3ظذ أن تؼ  بغ   مقغ هرتا  هز  تؼ بزا أضز ا

 أم  ر. 10مس   100م جق، بغ 

high temperature reactor  ّمػاعل حار 

réacteur à haute température; pile chaude 

(fusion) 

مػ ظا م  القا الؼز د  لؾؿػز ظكت الـ  تز، تعؿزا 

 950إػ  700ظـززز  درجززز ت حزززرارة مرتػعززز، تعؾززز  

شزؾات س  تعز عؿا احلززرارة ال زا ت لز ه  ذم ت لقزز  

الؽفربزز ء  ذم أغززراض صززـ ظق، أخززرى   ترمززا لزز  

 .HTRب ٕحرا 
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high-flux reactor مػاعل عايل التدفق 

réacteur à flux élevé 

الـس كزز ت فقزز  ظزز ل   تعزز عؿا  مػ ظززا كزز    تزز فق

 لألبح ث  إلك  ج كظ ئر مشع، خ ص،.

high-pass filter ح مترير عال  ُمرشِّ

filtre passe – haut 

مرصح تؿرر دق  السددات فز ق تزردد معزغ تز ظ  

 تردد الؼط    ت ه  السددات إخرى.

high-pressure cloud chamber 

 حجرة سحاب عالقة الضغط

chambre à nuages à pression élevée 

  حجرة شح ب ُلػظ غ زه  حتر عغث مرتػ  كعزعقر 

 ذل  ل خػزقا مز ى العزق ت الع لقز، الط قز، ممز  

 تمد  إػ زت دة اح  ل ظّ ه .

high-temperature super conductivity 

 الـاقؾقة الػائؼة العالقة درجة احلرارة

supraconductivité à haute température 

تػز ق   ك قؾق، ف ئؼ، درج، حرارا  احلرج، ظ لق، كعزعقر 

 190كؾػزز   تصززا ذم بعززا ادزز اد إػ مزز  فزز ق  77

 كؾػ .

Hilbert space فضاء هـِؾربت 

espace de Hilbert 

فض ء مّ ج  خطا حؼقؼا أ  ظؼز   قز  تؽز ن ظز د 

معّرا فق  ال اء ال اخع. تؽز ن فقز    أبع د  ٓ ظ ئقر 

مقؽ كقزز  الؽزز  ممةؾزز، بؿ جفزز ت الزز  ال ال اتقزز، ذم 

صززز   اح تزز، م ع مزز ة. مزز  ممقااتزز  أن م   لقزز ت ك 

 دقعف  تـ فا إػ ح .

histogram  يطيشـرهستوغرام؛ خمطط  

histogramme 

 خمطث إحص ئا ُسةا فق  خم ؾو الـ ز ئا بؿعز طقكت

صزز ق لق،. ارتػزز ع كززا مـفزز  م ـ شززر مزز  تؽززرار 

 الـ قج، ادؼ بؾ،.

hodograph  اخلـُطاراسم  

hodographe 

ظ، شززرادـحـا ال   ترشؿ  ظ ت، م ج   مع تر  د جز  

ظ، هز   شززرمز  كؼطز، ث ب ز،  سةزا   م حرق مرشز مر 

 الـف ت، ظذ ه ا ادـحـا م ج  ال ع رع لؾحرك،.

hodoscope كاشف ادسار 

hodoscope 

جف ز جيع  مع ر ح مزا صزحـ، أ  جعزق  مشزح ن 

 ذم حؼا مغـطقيس.

hole ثؼب 

trou 

فراغ ذم كصو ك قا أ  ظ زل ك صئ ظ  كؼ  إلؽزس ن 

ذم رابط، تؽ فمت، تعؾ  شؾ ق ح ما صحـ، م جعز، ذم 

 حؼا كفرب ئا مع  ت، لشحـ، اإللؽس ن.

holmium هودقوم 

holmium 

 ك ؾ ز   67ظ د  الز ر   Hoترايب ك در رما   صزرظـ

 oC 61كؼطزز، اكصززف ر   164,930ال رتزز، الـعززعق، 

 .8,803كة ف   الـععق،  oC 2600 كؼط، غؾق ك  

hologram هولوغرام 

hologramme 

ل ح، تص ترت، تـ ا م  ت اخا م ج غ إح امه  م  

مـعزز  لقززار   إخززرى مزز  كػززس ادـعزز  مـ ةززرة ظزز  

الع . إذا أعقئر الؾ ح، بحام، لقارت، مم ثؾ، تظفر 

 ص رة الع  بلبع د ثكث،.

holography هولوغرافقا 

holographie 

Gr: holos=ك ما; grqphein=ك ر 
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تؼـقز، لؾ صزز تر ادجعز  مزز  د ن اشز ع ل كزز مرات 

 ٓ ظ شززز ت. تعززز عؿا ال ززز اخكت الـ دمززز، ظززز  

تراكر حزام غ مز  الضز ء الؾقزار   حقز  الؾز ن  

تص ران ظ  كػس الؾقار مسابط غ  ف صا إحز امه  

ة م  ادـع   تصا إخزرى بعز  اك ة رهز  ظزذ صزرمع 

ادزز ر س.  تعززجا ال زز اخكت ظززذ ل حزز، العزز  

تصزز تر ف عطززا ظـزز م  تضزز ء بززـػس الؾقززار صزز رة 

 وعؿ، )ه ل غرا ( لؾجع  اد ر س.

holonomic constraint  ّققد هولوكومي 

contrainte holonôme 

ق بؾزز،  ،ققزز  تؽزز ن فقزز  ادعزز دٓت ال ػ عززؾق، لؾحركزز

 لؾ ؽ ما.

holonomical system مـظومة هولوكومقة 

système holonôme 

مـظ مززز، تؿؽززز  ال ععزززر فقفززز  ظززز  الؼقززز د ب ٓلززز، 

 إح اثق ت مع ؼؾ،  ب ٓل، الام .

homocentric rays أشعة متؿركزة 

rayons à foyer commun 

 أصع، ع ئق، تص ر ظ  كؼط، مشسك، أ  ت كق  فقف .

homogeneous متجاكس 

homogène 

صززػ،  شززث مزز د  لزز  كػززس اخلزز اص الػقات ئقزز، 

 ذم دق  أجاائ .  الؽقؿق ئق،

homogeneous equation معادلة متجاكسة 

équation homogène 

مع دل، تؿؽ  ك  ب ف  بص رة تؽ ن أح  ضرفقف  دالز، 

 .ام ج كع،  ضرفف  أخر صػرر 

homogeneous medium وسط متجاكس 

milieu homogène 

 .homogeneousاكظر 

homogeneous nuclear reactor 

 كووي متجاكسمػاعل 

réacteur nucléaire homogène 

ك ع م  ادػ ظكت الـ  ت، تشؽا فقز  ال قز د  ادفزّ ئ 

زز   شززطر  ب لـعززع، إػ الـس كزز ت  كززلن تؽزز ن   م ج كعر

 ال ق د أح  أمكح الق راكق   ادحؾ ل ذم ادف ئ.

homogeneous radiation إشعاع متجاكس 

rayonnement homogène 

 ض ل م جا  اح  فؼث.إصع ع ت للو م  

homopolar bond رابطة متجاكسة الؼطبقة 

liaison homopolaire 

رابطزز، تشزز ركق، تؽززز ن فقفزز  الؼقؿززز، الؽؾقزز، لعزززا  

 الؼطع أ مع  ت، الصػر.

Hooke's law قاكون هوك 

loi de Hooke 

الؼ ك ن ال   ه  أش س كظرت، ادر ك،  هز  تزـ  ذم 

اإلجفزز دات صززقغ   الع مزز، أكزز  ذم مزز ى معززغ مزز  

م  اإلجفز د ادعزؾ ث   تؽ ن آكػع ل احل صا م ـ شعر 

لزز ى ز ال    هزز  معزز ؼا ظزز  الززام   تززا ل ظ ئقرزز

اإلجف د  تع    كعع، اإلجف د الطز يل إػ آكػعز ل 

 مع ما ت ك  لؾؿر ك،.

hopping conduction توصقل بالؼػز 

conduction par saut 

الـ اقززا  آلقزز، مزز  ال  صززقا الؽفربزز ئا ذم أكصزز ا

تؽززز ن هزززا ألقززز، ادعزززقطرة ذم درجززز ت احلزززرارة 

تؼػا فقف  اإللؽس ن م  ذرة ص ئع، إػ  اادـخػض، ج ر 

 أخرى بؿع ك ة الػ ت ك ت.

horizontal axis حمور أفؼي 

axe horizontal 

 حم ر  اق  ذم ادع    إفؼا أ  م از  ل .
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horizontal component بة أفؼقة  مركِّ

composante horizontale 

ع، م ج  ذم ادع    إفؼا.  مركِّ

horizontal deflection plates 

 لوحا آكحراف األفؼي

plaques de déviation horizontale 

ل ح ن ص ق لق ن بقـف  حؼزا كفربز ئا لزرا حامز، 

اإللؽس كزز ت ذم آدمزز   إفؼززا كزز  هزز  احلزز ل ذم 

 أكع ب أصع، مفعطق،.

horizontal plane وي أفؼيمست  

plan horizontal 

 ادع    العؿ د  ظذ خث الش ق ل )خقث ادط ر(.

horizontal polarization استؼطاب أفؼي 

polarization horisontale 

ال   تؽ ن فق  عزا اش ؼط ب اإلصع ع الؽفرضق -1

 . م ج  احلؼا الؽفرب ئا أفؼقر 

إرشزز ل إمزز اج الرادت تزز، بصزز رة تؽزز ن معفزز   -2

 احلؼا الؽفرب ئا أفؼق،.م جف ت 

horn بوق 

corne, pavillon 

تعزز عؿا إلرشزز ل إمزز اج   أكعزز ب خمر ضززا غ لعرزز

 الص تق، أ  الؽفرضقعق، أ  ٓش ؼع هل .

horse power حصان بخاري 

cheval- vapeur 

 اح ة قز رة  هزا ظزذ كز ظغ مقؽز كقؽا  تعز    

 اط؛  مزس   745,07ق  . ب  ك /ث   تعز دل  550

  اط. 735كغ /ث   تع     75 تع دل 

horse shoe magnet 

 مغـطقس َكْضِويّ ؛ مغـطقس بشؽل كعل الػرس

aimant en fer à cheval 

مغـطززقس دائزز   أ  مغـطززقس كفربزز ئا ك اتزز  بشززؽا 

 .Uاحلرا 

hot atom ذرة حارة 

atome chaud 

ذرة ذم ح ل، مةز رة  أ  ذرة ض ق فز  احلركقز، أظزذ مز  

   تؽزز ن ذلزز  غ لعرززادعزز  ى احلززرار  ادحززقث  زز  

 ك قج، لعؿؾق، ك  ت،.

hot laboratory خمرب حار 

laboratoire de haute activité 

خمز مصؿ  لؾ ع ما م  اد اد ادشع، الع لق، الـش ط 

اإلصزززع ظا د ن أذى  ل ززز   ظزززذ وؿ ظززز، مززز  

 اخلكت  احل رة.

hot-wire gauge 

 مؼقاس الضغط ذو السؾك احلار

jauge thermique 

 س عغث الغز ز تع ؿز  ظزذ تزتز  الغز ز لعزؾ  مؼق

 ح ر فق .

hot-wire microphone 

 مقؽروفون السؾك احلار

microphone thermique 

جف ز لؼق س ص ة إم اج الصز تق،  شزع ف  تع ؿز  

ظذ اكخػ ض مؼ  م، شؾ  حز ر لز ى  ر د أمز اج 

 ص تق، ظؾق .

HTR مػاعل حار 

HTR 

 .high temperature reactorاكظر 

Hubble's constant ثابتة َهْبل 

constante de Hubble 

ظ، اب عز د ادجزرات ظز  إرض إػ بعز ه  شزركعع، 

ظـفزز   هززا تؼزز س ظزز دة بزز لؽقؾ مس ذم الة كقزز، لؽززا 

 مقغ ب رشَّ .
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Hubble's law  قاكون هابل 

loi de Hubble 

ظ، ادجرات إػ بع ه  ظ  شزرق ك ن تـ  ظذ أن كعع، 

 ث ب ،  ت ظ  ه   الـعع، ث ب ، ه با.إرض ذم الؽ ن 

hum  ّدوي 

bourdonnement 

تقزز رات م ـ  بزز، دخقؾزز، ترددهزز  مزز  رتعزز، تززردد تقزز ر 

اد تـزز، أ  مزز  مضزز ظػ ت  تظفززر ذم خززرج مضززخ . 

 مـشمه  دارات ق رة كفرب ئق، حمؾق، أ  قرتع،.

humor ِخؾط 

humeur 

 .vitreous humorاكظر 

Hund's rule قاعدة هوكد 

règle de Hund 

ق ظزز ة دمرتعقزز، تززـ  ظززذ أن ققؿزز، العززعغ ادحصززا 

لؾح ل، الز كق  لؾز رة اد عز دة اإللؽس كز ت جيزر أن 

تؿؽزز  بزز  ٓ ت عزز رض مزز  معزز أ  تؽزز ن أكززز مزز 

 آش عع د لع  يل.

Huygens’s theorem مربهـة هويغـز 

théorème de Huygens 

 .parallel-axis theoremاكظر 

Huygens principle مبدأ هويغـز 

principe de Huygens 

تـ  ظذ أك  تؿؽ  اظ ع ر كا كؼط، م  ص ر اد جز، 

زز د جيزز ت ث ك تزز، تؽزز ن صزز ر اد جزز، ذم حلظزز،   مـععر

 ٓحؼ، ه  مغؾو ه   اد جي ت.

hybrid model اهلجني-الـؿوذج  

modèle hybride 

كؿ ذج لؾ ارة ادؽ فئز، لؾساكاشز  ر ظـز  اإلصز رات 

 الصغرة.

HWR ػاعل اداء الثؼقلم  

HWR 

 .heavy water reactorاكظر 

hybrid parameter وسقط هجني 

paramètre hybride 

أحزز  أربعزز،  شززط ء لؾزز ارة ادؽ فئزز، لؾزز ارة ادؽ فئزز، 

ظـزززز   πلؾساكاشززز  ر ذم كؿززز ذج الززز ارة ادؽ فئززز، 

 اإلص رات الصغرة.

hybride computer حاسوب هجني 

ordinateur hybride 

 ادع لز، رقؿقزز،   تؽز ن الزز خا فقز  س ثؾقرززح شز ب 

 (.CPUدمر  ذم  ح ة ادع ل، ادركات، )

hydrated ionic compound مركب أيوين ُُمَقَّه 

composé ionique hydraté 

Gr: hudôr=م ء 

مركر أت أ ل    ظزذ جاتئز ت ادز ء داخزا صزعؽ   

بزز لعؾ رة إذ   كقؿق ئقرزز االعؾ رتزز،  ٓ تؽزز ن ادزز ء م حزز ر 

 .ZnCl2, 6H2Oتؿؽ  اك ااظ  ب ل عخغ مة ل ذل  

hydraulic lift مصعد مائي 

ascenseur hydraulique 

 . م  تؽ ن زت ر   مصع  تعؿا بضغث ش ئا غ لعر 

hydraulic press مؽبس مائي 

presse hydraulique 

جفزز ز ت ززللو مزز  أشززط اك غ م صززؾ غ إحزز امه  

  كعر  ممؾ ءتغ بع ئا غ لعر ب ٕخرى  مؼط  إح امه  

. لجا الع ئاج ذم إشط اك غ مؽعع ن  م  تؽ ن زت ر 

إذا ُشؾِّطر ق ة صزغرة ظزذ شزطح ادؽزعس الصزغر 

ت ل ت ق ة كعرة ظـ  ادؽعس الؽعر  تؽ ن الؼ ت ن 

 م ـ شع غ م  شطحا ادؽععغ.
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hydraulics هـدسة السوائل 

la hydraulique 

اد ائزز  إخززرى ذم حزز ل ا العززؽ ن دراشزز، ادزز ء أ  

  احلرك،  خ ص، فق  ت عؾق ب ٓش ع ٓت اهلـ شق،.

hydrodynamics عؾم حتريك السوائل 

la hydrodynamique 

ؼ ى ادمثرة فقف   حرك ف   لفرع م  مقؽ كق  اد ائ  هي   ب

  ض ق ف   عغطف   خي   ب راش، اد ائ  ادة لق،.

hydrogen  اهلدروجني 

hydrogène  

 1ظزز د  الزز ر   Hكقؿقزز ئا غزز ز  رمززا   صزززرظـ

 هزززز  أبعززززث  1,00797 ك ؾ زززز  ال رتزززز، الـعززززعق، 

  أخػف . صزرالعـ 

hydrogen atom ذرة اهلدروجني 

atome d'hydrogène 

 ذرة ك اا  بر ت ن  اح  ت  ر ح هل  إلؽس ن  حق .

hydrogen bomb (H-bomb) 

 قـبؾة هدروجقـقة

bombe à hydrogène 

شكح ك    تع ؿ  ظذ تػ ظا آك م ج الـ    بغ 

ك ى كظ ئر اهل ر جغ ال   جير  ظـ  درج، حزرارة 

مؾقزز ن درجزز، شززؾات س  35تعؾزز  كحزز   اظ لقزز، جزز ر 

 حتؼؼف  قـعؾ، ذرت، اكشط رت، ت ععف  اك م ج.

hydrogen bond رابطة هدروجـقة 

liaison hydrogénique 

ذرة هزز ر جغ ذم كزز ع مزز  الززر ابث الؽقؿق ئقزز، بززغ 

جزززا ء  ذرة كفرشزززؾعق، ذم جزززا ء وززز  ر   هززز   

 الرابط، ذات ضعقع، كفراك ت،.

hydrogen-like atom ذرة شبقفة باهلدروجني 

atome hydrogénoïde 

أتزز، ذرة تؽزز ن ذم غكففزز  اخلزز رجا إلؽززس ن  احزز  

 الؼؾ ت،. صزرمةا ذرات العـ 

hydrogen-like ion أيون شبقه باهلدروجني 

ion hydrogénoïde 

أ  أتزز ن ذم غكفزز  اخلزز رجا إلؽززس ن  احزز  مةززا 

He+. 

hydrogenation هدرجة 

hydrogénation 

تػ ظا ُتض  فقز  اهلز ر جغ إػ مرّكزر غزر مشزع . 

 ه  لّ ل ادركع ت العض ت، غر ادشزعع، إػ أخزرى 

 مشعع، ك ح تا الات ت الـع تق، إػ شؿ  كع يت.

hydrometer  السوائلمؼقاس كثافة  

hydromètre 

 ة.صزرجف ز لؼق س كة ف، الع ائا بؼراءة مع 

hydrostatic pressure ضغط السائل السؽوين 

pression hydrostatique 

الضززغث ذم كؼطزز، مزز  شزز ئا شزز ك  كزز تا ظزز   زن 

ظؿزز د العزز ئا ف قفزز   هزز  تعزز    جزز اء الؽ ؾزز، 

احلجؿق، لؾع ئا ذم ظؿزق الـؼطز، حتزر العزطح احلزر 

 ذم ال ع رع إريض.   بر رضزلؾع ئا م

hydrostatics عؾم توازن السوائل 

la hydrostatique 

دراش، الع ائا ذم ح ل، العؽ ن  الؼ ى ادمثرة فقف  

  تؾ  الـ صئ، ظـف .

hygristor هقغرستور 

hygristor 

 إلؽس أ ت غر مؼ  م   ب غر الرض ب،. صزرظـ

hygrograph مسجل الرصوبة 

hygrographe 
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تع عؿا ل عجقا تغزرات الرض بز، الـعزعق، ذم جف ز 

 اهل اء ظذ م ار الع ظ،.

hygrometer مؼقاس الرصوبة 

hygromètre 

 جف ز لؼق س رض ب، اهل اء الـععق،.

hygrometry ققاس الرصوبة 

hygrométrie 

Gr: hugros=رضر 

جاء م  ظؾ  إرص د ال ت، ت رس كؿق، بخ ر ادز ء 

 ذم اهل اء.

hygroscope مؽشاف الرصوبة 

hygroscope 

إػ خ صززق، بعززا  اجفزز ز تعززغ رض بزز، الزز  اشزز ـ در 

 اد اد ذم تغقر مظفره  ل ى ام ص صف  بخ ر اد ء.

hyperbola قطع زائد 

hyperbole 

Gr: huperbolê= زائ 

ذم ادعز    لؾـؼز ط ال زا فضزا شززا ه  ادحزا اهلـ 

بعز هي  ظزز  كؼط ززغ ثزز ب  غ ث بززر   تعززؿق ن حمرقززا 

الؼط .  تـ ا م  قط  فرظا خمزر ط بؿعز   تز از  

 حم ر ادخر ط.

hyperbolic cosine function جتقب قطعي 

cosinus hypenbolique 

 تعزرا كز   chأ   coshبزز  ادال، ترمزا هلز  اخ صز رر 

     s تع:
 

 
( 
     )  

cos   
 

 
(  +    )  

hypercharge شحـة ُمػِرصة 

hypercharge 

ظ د كؿ ما لؾع رت ك ت   ه  وؿ ع العز د العز رت أ 

B  ،ظ د الغرابز S  ،هز  حمػز ظ ذم ال ػز ظكت الؼ تز 

 .Y الؽفرضقعق،  ترما ل  ب حلرا 

hyperfine structure بِـقة مػرصة الدقة 

structure hyperfine 

ق، خط ط ضقػق، ٓ ترى إٓ بَّؿْقا  ظز ل جز ر  . تؽز ن ابَـّ

زز مزز  ظزز د مزز  اخلطزز ط   فقفزز  اخلززث الطقػززا مملػر

ك دمززز، مززز  تزززلثر كززز ى الززز رات ذم  اال ققؼززز، جززز ر 

تج ت الط ق، ادعؿ ح    لإللؽس ك ت.  مع  ج

hypermetropia صـرمد الب  

hypermétropie 

Gr: huper= م بع; metron=قق س; ops=الـظر 

ظقر ذم الرؤت، ت كق  بععع  إصع، اد  ازت، ال اردة إػ 

ٓر العغ ذم حمرق خؾزو  مز   ق ظز  ظؾقفز   الشزعؽق، بز 

 .hyperopia   تصحح بع ش، مؼرب،. تعؿ  أتضر 

hyperon هقربون 

hypéron 

بزز رت ن غززر معزز ؼر ك ؾ زز  أكززز مزز  ك ؾزز، الز تزز ن 

  أقا م  ك ؾ، دت  ن مةا جعق ت د ا  شقغ .

hyperopia صـرمد الب  

hypermétropie 

 .hypermetropiaاكظر 

hypersonic speed عة َفْرُط الصوتقةسـر  

vitesse hypersonique 

ظ، الصز ت شززرظ، ٓ تؼا ظ  مخع، أعزع ا شزر

 6000أ  كحزز   مزز خ 5ذم اهلزز اء  أ  ٓ تؼززا ظزز  

 ك  ذم الع ظ،.

hypocycloid دحروج داخيل 

hypocycloïde 

مـح  ترشؿ  كؼط، مز  حمزقث دائزرة ت ز حرج داخزا 

 دائززرة أخززرى ث ب زز، ذم معزز  هي  كػعزز . تع ؿزز  صززؽا

 ادـحـا ظذ الـعع، بغ قطر  ال ائرتغ.
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hypotenuse وتر: دم مثؾث قائم الزاوية 

hypotenuse 

 الضؾ  ادؼ با لؾاا ت، الؼ ئؿ، ذم مةؾت ق ئ .

hypothesis فرضقة 

hypothèse 

بعكق، بغ ظ ة م غرات تطؾر ال حؼق شزا تعؾق  ح 

مز  مـ   فنذا صح ب دكحظ،  ال جرب، أ  ب تػ ق ك  ئج  

حؼز ئق ق ئؿز،  تؽز ن كؼطز، ب اتز،  عززرادكحظ، فنك  تػ

 ل حرت ت أخرى تؿؽ  أن تمت   أ  تـؼض .

hypsometer مؼقاس ادـسوب 

hypsomètre 

جف ز تع عؿا لؼقز س كؼطز، غؾقز ن شز ئا.  دز  ك كزر 

كؼط، الغؾق ن ت عؾق ب لضزغث أ  ب ٓرتػز ع ظز  شزطح 

 شطح العحر.العحر أمؽ  اش ع ل  لؼق س آرتػ ع ظ  

hysteresis بِطاء 

hystérésis 

Gr: husterêsis=تلخر 

تلخر ذم تط ر ط هرة فقات ئق، ظ  ط هرة أخزرى هزا 

 شععف .

*   *   * 
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i_spin i سبني 

spin i 

 .isotopic spinاكظر 

i_type semiconductor i كصف كاقل من الـوع 

semiconducteur i 

 .intrinsic semiconductorاكظر 

ice جؾقد 

glace 

ف درجة حرارة آكتؼال منن  احلالة الصؾبة لؾامء. ُتعرَّ

ضغ شنننرحالننة ادنناء الةننا ؾة إػ احلالننة الصننؾبة ذم ال

 .ºC(0)الـظامغ بلهنا صػر 

Iceland spar َبَؾق آيسؾـدة 

spath d' Islande 

 صننؽل صننػاف مننن بؾننورات اربوكننات الؽالةننقو 

ية ٓتصناهه صنر)الؽالةقت( يةتعؿل ذم إجفزة الب

 بخاصة آكؽةار ادضاظف.

iconometer مؼقاس إبعاد 

iconomètre 

جفنناي يةننتعؿل  منناد مؼننا  جةننم ظننذ مةنناهة 

معروهننةأ أو  منناد بعننذ جةننم مع مؼننا  معننروف 

بواشطة ققا  صنورته الـادمنة ظنن ظذشنة مات ُبْعنذ 

 بمرع معروف.

iconoscope كة ة خُمزِّ  كامريا تؾػزيَّ

iconoscope 

نة سةنف هقنه حزمنة منن  رة )اامرا( تؾػزيَّ ِصاما  مصوِّ

لؾضنننوء  امصنننذر   اهةقػةنننا ق   اا لؽسوكنننات شنننط   

ظننذ يننزين كؿننط مننن الشنن ـات الؽفربا قننة  اوقننادر  

ننصنننرمماثننل لصننورة ب ( ظننذ اية معقـننة )مرّاننزة بمري 

 .storage camera االةطف الػةقػةا ي تةؿى أيض  

ideal constraint ققد مثايل 

contrainte idéale 

ققذ معل من أجؾه جمؿوع أظامل قنو  ردود إهعنال 

 معذومة ٓكتؼآت اهساضقة.

ideal dielectric كفر كافذ مثايل 

diélectrique idéal 

افر كاهن  تعنود جمؿنل الطاقنة ادطؾوبنة لتولقنذ حؼنل 

ِرها ظـذما يزول احلؼل. يةنؿى  افربا ي هقه إػ ماصذا

 .perfect dielectric اأيض  

ideal diode ديود مثايل 

diode idéale 

دينننود يؿؽنننن سققؾنننه بؼاضعنننة مػتوحنننة ذم آدمنننا  

 ومغؾؼة ذم آدما  إمامي.ةني العؽ

ideal flow جريان مثايل 

écoulement parfait 

جريان ذم مةتٍو ثـا ي البعذ غر دّوامني مةنتؼر دنا   

 ٓ اكضغاضي وغر لزج.

ideal fluid مائع مثايل؛ مائع كامل 

fluide idéal 

 ما   مو جريان مقايل )ظذيم الؾزوجة(.

ideal gas غاز مثايل؛ غاز كامل 

gaz idéal; gaz parfait 

فأ ٕغننراو السموديـامقننكأ بلكننه  ضنن   غنناي ُمعننرَّ

 بذقة لؼاكون الغايات العا  وهرضقة أهوغادروأ بقنـام ٓ
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يض  الغايات احلؼقؼقنة ذن ا الؼناكون إٓ حنغ يـتفني 

 .perfect gas اضغطفا إػ الصػر. يةؿى أيض  

ideal source مـبع مثايل 

source idéale 

افربا ي ثابت الشذة أو ثابت الػؾطقة مفنام مولذ تقار 

 تؽن احلؿولة.

ideal transformer حمِّولة مثالقة 

transformateur idéal 

حمولننة اهساضننقة ٓ تبننذد الطاقننةأ ذننا معامننل اقننسان 

 يةاوع الواحذ وحتريضقة ماتقة ٓ هنا قة.

identical particles جسقامت متطابؼة 

particules identiques 

جةقامت اؾفا من الـوع كػةه. ٓ تؽنون متامينزة هنقام 

بقـفا حةب ادقؽاكقك الؽؿوميأ ذم حغ هي ان لك 

 ذم الـظرية التؼؾقذية.

identity متطابؼة 

identité 

 معادلة تت ؼق ذم حالة مجق  ققم ادتغرات.

identity matrix مصػوفة حمايدة، مطابؼة 

matrice unité 

 1متةناوية وتةناوع ةني قطرها الر ق صنرمصػوهة ظـا

 .unit matrix اها أصػار وتةؿى أيض  صنروبؼقة ظـا

idiochromatic crystal بؾورة أصقؾة الؾون 

cristal idiochromatique 

Gr: Idio= أصقل؛ مايت; Khroma= لون 

 بؾورة يرتبط لوهنا بـوع الشا ب ادوجود هقفا.

idiomorphous أصقؾة الشؽل 

idiomorphic 

 هؾز يوجذ ذم الطبقعة بصورة بؾورات ابرة.

idle component بة رّدية  مركِّ

composante inactive 

هيأ ذم التؿققل الطورعأ مرابة التقنار أو الػؾطقنة أو 

الؼننذرة الظاهريننة ظننذ حمننور ظؿننودع ظننذ الػؾطقننةأ 

وهنني ٓ تةننفم ذم الؼننذرة. وققؿتفننا بالـةننبة لؾتقننار 

I sin ф  حقنننثф  ياوينننة هنننرر الطنننور بنننغ التقنننار

 .reactive component اوالػؾطقة. تةؿى أيض  

IGFET  تراكزستورIGFET 

IGFET 

 .insulated-gate FETاكظر 

ignition coil مؾف اإلشعال 

bobine d'allumage 

مؾننف ذم جفنناي إصننعال  ننّزن الطاقننة بننبطء ذم حؼننل 

 من الوقود. اويطؾؼفا هجلة هقشعل مزم  ةني مغـطق

ignition temperature درجة حرارة اإلشعال 

température d'allumage 

درجة احلنرارة النذكقا التني تشنتعل هقفنا ادنادة ذم  -1

 .اذواء أو ذم أع مماةذ آخر

درجة احلرارة التي يـبغي أن تبؾغفا الباليمنا اني  -2

 حيذث آكذماج الـووع.

ignitor ُمشِعل 

igniteur 

  لنننه صنننؽل قؾنننم الرصنننا  مصنننـوع منننن ةننننرم

أ مغطَّنس االؽربوركذو  أو من مادة كصف كاقؾة غالب ن

ذم مفبط من الز بق ذم ا غـطرونأ مفؿته إضالر  اجز ق  

 ظؿؾقة آصتعال ذم الؾ ظة ادطؾوبة ذم انل دورة منن

 دورات التقننار ادتـنناوب. يةننتعؿل ذم تؼننويم التقننار

 لت ؾقل الؽقؿقا ي.ادتـاوب ذم الؼاضرات الؽفربا قة وا

ignitron سـيإغـطرون، صامم قو   

ignitron 
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فبِطنه حنويض ضنني صام  حو ذ واحنذأ وما ْصنعا مو ما

 ي بؼيأ مغؿور هقه قضقب كصف كاقل يعؿنل ُمشنعال  

لؾؼو أ حغ يؿنرر تقنار بقـنه وبنغ الز بنقأ هقشنؽل 

بؼعننة شنناخـة ظننذ شننطف الز بننقأ تننمدع إػ اصننتعال 

 الؼو  بغ ادصعذ وادفبط.

illumination إكارة 

éclairement 

 التذهق الضو ي الةاقط ظذ واحذة ادةاحة منن شنطف

. ويةنؿى Luxمعغأ ويؼا  بواحذة تذظى لنواس 

 .illuminanceأو  illumination intensity اأيض  

illumination control حتؽم دم اإلكارة 

contrôle de l'éclairement 

تشعل الضوء ظـذما تؼل ا ضناءة  وشقؾة افرضو قة

 .ااخلارجقة ظن مةتو  حمذد شؾػ  

illumination intensity شدة اإلكارة 

intensité d'éclairement 

 .illuminationاكظر 

illumination photometer 

 خمربي مؼقاس إكارة

photomètre d'éclairement 

 مؼقا  إكارة ثابت.

illuminometer مقداين مؼقاس إكارة  

illuminomètre; luxmètre 

 مؼقا  إكارة متـؼل.

image خقال 

image 

كؼطة أو جمؿوظة كؼاط تؾتؼي هقفا شني ذم الضوء اذـذ

ية والصنادرة ظنن صننرإصعة البنارية منن مـظومنة ب

. اجمؿوظة كؼاط اجلةم ويؽنون ظـنذها اخلقنال حؼقؼق ن

أما إما ااكت جمؿوظنة كؼناط اخلقنال كادمنة منن تالقني 

 .اإصعة هعـذها يؽون اخلقال ومهق  ممذدات 

image antenna  هوائي خقايل 

antenne image 

كظر ومهي افربا ي ذوا ي هععأ يعؿل منن الوجفنة 

ة حتنننت صننننرالرياضنننقة الكنننه موجنننود ذم إرو مبا

لؾؿوجنة  صننراذوا ي احلؼقؼيأ ويعؿل الكه ادـب  ادبا

 التي يعؽةفا ظذ إرو اذوا ي الػعع.

image converter ل الصورة  حموِّ

convertisseur d' image 

صننام  إلؽننسوظ ُيظفننر ظننذ صاصننته ادتػؾننورة صننورة 

ية كادمة ظن أصؽال تؽّوهنا إلؽسوكات أو أصنعة صنرب

شننقـقة أو أصننعة هننور البـػةننجقة أو حتننت احلؿننراء. 

 .image tube ايةّؿى أيض  

image effect مػعول اخلقال 

effet d'image 

ص ـة افربا قنة موضنوظة أمنا  شنطف كاقنل ال  -1

يض  لؼوة اام لو أهنا كادمنة ظنن صن ـة مةناوية 

 .ومـاطرة ذا بالـةبة إػ الةطف

مػعننول يطننرأ ظننذ حؼننل هننوا ي بةننبب وجننود  -2

إروأ حقننث تننـعؽس إمننواج الؽفرضقةننقة 

 ةننرظذ شنطف إروأ وهن   آكعؽاشنات تػ

 بعنذ هبنوا ي خقنايل يؼن  حتنت إرو ظنذ اغالب  

 يةاوع بعذ اذوا ي ظـفا.

image impedance مماكعة اخلقال 

impédance image 

ادامكعة التي إما ُوصؾات إػ دخل حمول الطاقة أو خرجه 

 شاوت بغ ادامكعتغ ذم اال آدماهغ الذخل واخلرج.

image-side focus بمرة خقالقة؛ حمرق خقايل 

foyer image 

 ذم اجلاكب ال ع يؼ  هقه اخلقال.ية صنرحمرر ادـظومة الب
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image-storage array صػقف خزن الصورة 

réseau d'accumalateur d' image 

احلةاشنة لؾصنورة  صننرلوحة صؾبة تتؽون هقفا العـا

كصننف  -أاةننقذ  -)العـصننورات( مننن تشننؽقؾة هؾننز 

أ أو (CCD)أ أو تراقبة قرن بالشن ـة (MOS)كاقل 

يؿؽننن صننـعفا أع تراقبننة أخننر  حةاشننة لؾضننوءأ 

 وإظطاؤها تشؽقؾة ظالقة الؽقاهة.

imaginary part جزء ختقيل 

partie imaginaire 

. هناجلزء iوب بنن ضننرهو اجلزء من العذد العؼنذع اد

 .yهو  z =x + iyالتخقع من العذد العؼذع 

imbibition بشـرت  

imbibition 

طاهرة خاصنة بناذال أ مقنل اجلالتنغأ حقنث يؽنون 

 .اامتصا  اداء حتى بؿواجفة ضغط ابر كةبق  بؿؼذور  

immersion electron microscope 

 جمفر إلؽرتوين غؿري

microscope électronique à immersion 

 كناقال   اجمفر إصذار إلؽسوظ تؽون هقه العّقـنة شنط   

يؿؽننننن تةننننخقـهأ أو إضنننناءتهأ أو رمجننننه  امةننننتوي  

ظةأ ب قنث ةننربا لؽسوكات أو إيوكات العالقنة ال

يننتؿؽن مننن إصننذار إلؽسوكننات حراريننة مـخػضننة 

 ظةأ أو ضو قة أو ثاكوية.ةنرال

immersion objective جسؿقة غاصسة 

objectif trempé 

جةؿقة جمفر تغطس ذم ييت قريـنة اكؽةنار  تؼنارب 

 قريـة اكؽةارها وملك لزيادة هت تفا الػعالة.

immersion refractometer 

 مؼقاس اكؽسار بالغطس

réfractomètre à immersion 

جفنناي لؼقننا  قننرا ن آكؽةننار بتغطننقس جننزء مننن 

موصننور الؼقننا  ذم العقـننة ادننراد دراشننتفا. ويةننؿى 

 .dipping refractometer اأيض  

impact energy صاقة الصدم 

énergie de choc 

نن ةنننرالطاقننة الننذكقا الاليمننة لؽ  امننادة. تةننؿى أيض 

impact strength. 

impact excitation إثارة صدمقة 

excitation par choc 

بذء آهتزاي ادتخامذ ذم دارة راديوية بةبب اضنطراب 

 ارع.شنرمػاجئ اال ع حيذث ظـذ آكػراغ ال

impact fluorescence فؾورة صدمقة 

fluorescence par choc 

 تػؾور مادة كاتج ظن ق هفا بجةقامت ظالقة الطاقة.

impact parameter  الصدموسقط  

paramètre d'impact; paramètre du choc 

 أصغر مةاهة بغ جةقؿغ متصادمغ.

impact strength مؼاومة الصدم 

résistance au choc; résilience 

 .impact energyاكظر 

impedance مماكعة 

impédance 

 .electric impedanceاكظر 

impedance bridge مماكعات سـرج  

pont d'impédances 

وضةطن يةتعؿل دؼاركة ادامكعات  ةنريشبه ج ةنرج

التي يؿؽن أن حتتوع ظنذ حتريضنقات أو مواشنعات 

 أو مؼاومات.

impedance component مركبة ادامكعة 

composante d'impédance 
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هي إحنذ  اثـتنغج جنزء حؼقؼني يؿقنل ادؼاومنةأ أو 

 اجزء يقع يؿقنل الرّدينةأ هننما انان هن ا اجلنزء شنالب  

ااكنت  اااكت الردية وشعقة )مؽقػة(وإما انان موجب ن

 )مؾف(. الرّدية حتريضقة

impedance match توافق ادامكعات 

impédance adaptée 

احلالننة التنني تؽننون هقفننا ادامكعننة اخلارجقننة حِلؿننل ذم 

صبؽة مةاوية لؾؿراهق العؼذع دامكعة الشبؽة بوجود 

ن احِلؿننلأ ويـننتج ظننن ملننك كؼننل أظظؿنني لؾطاقننة منن

 ادصذر )الشبؽة( إػ احِلؿل.

impedance-matching network 

 شبؽة توفقق ادامكعة

réseau d'adaptation d' impédance 

صبؽة مملػة من مؼاومتغ أو أاقرأ أو منن مؾػنات أو 

مؽقػننات تةننتعؿل لؼننرن دارتننغ أو دارة و ولننةأ 

ب قث تةاوع مماكعة ال دارة بنغ الطنرهغ ادعقـنغأ 

 التي تبذو لؾذارة ظـذ ه ين الطرهغ.ادامكعة 

impermeability ٓكػوذيَّة 

imperméabilité 

 خاصة جةم ما يؿـ  كػوم الةوا ل أو الغايات مـه.

implicit function  دالة ضؿـقة 

fonction implicite 

 احي  صننر ادالة ٓ يعز هقفا ظن ادت ول ادةنتؼل تعبنر  

إكام يذخل ضؿن ظالقة يـبغي أن حتؼؼفنا ادت نوٓت 

هقام بقـفاأ والصقغة العامة دقل ه   الذالة من الشؽل 

f(x,y)=0. 

implosion اكخساف 

implosion 

اهنقننار ظـقننف ك ننو الننذاخل لوظنناء أو بـقننة كتقجننة 

 لؾضغط اخلارجي ال ع يػور اقراا   الذاخع.

impulse َدْفع؛ كبضة 

impulsion 

 .اقصر   اكبضة تذو  وقت   -1

 .impulse of a forceاكظر  -2

impulse generator مولِّد كبضات 

générateur d' impulsions 

جفاي يولذ كبضات قصرة من الػؾطقة العالقنة أو منن 

التقار العايلأ وملك بتػريغ مؽقػة أو أاقر ذم مؼاومة. 

 .pulse generator ايةؿى أيض  

impulse of a force دفع الؼوة 

impulsion d' une force 

ظذ النزمن الن ع هعؾنت  اممتذ      ∫هو  Fده  قوة 

أثـاء . وهو يةاوع تغر آكذهاع الن ع تةنببه الؼنوة 

 .impulse اويةؿى أيض  

impulse voltage فؾطقة كبضقة 

tension de choc 

ظة إػ ققؿنننة ةننننرهؾطقنننة مات ادمنننا  واحنننذ ترتػننن  ب

إػ الصػر. تةؿى  اظة أيض  ةنرقصو أ ثم تـخػض ب

 .pulse voltage اأيض  

impure َمُشوب؛ غري كؼي 

impur 

 صػة مادة حتتوع ظذ صوا ب من مواد غريبة ظـفا.

impurities شوائب 

impuretés 

مرات غريبننة تاُشننوب مننادة كصننف الـاقننل إصننؾقة إمننا 

موجودة هقه بصورة ضبقعقة وإما مضاهة إلقه ظن قصنذأ 

 تلثر ابر ذم خواصه الؽفربا قة.ويؽون ذا ظادة 

impurity atom ذرة شائبة 

atome d'impureté 

مرة خمتؾػة ظن مرات كصنف الـاقنل ادوجنودة هقنه ذم 

 موق  خاليل أو تعوييض.
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impurity concentration تركقز الشوائب 

concentration des impuretés 

 ظذد ال رات الشا بة ذم واحذة احلجم من كصف كاقل.

impurity semiconductor 

 كصف كاقل َمُشوب

semiconducteur d'impureté 

ياات الشنوا ب  كصف كاقل تعود خصا صنه إػ مةنتوا

م هبا ظن قصذ.  التي حتذثفا مرات غريبة ُضعِّ

in phase توافق دم الطور 

en phase 

تواهق طاهرتغ دوريتغ متةناويتغ ذم النذور وهنرر 

 .2πالطور بقـفام ظذد ص قف من 

incandescence توهج 

incandescence 

إصننذار الضننوء مننن جةننم كتقجننة تةننخقـه إػ درجننة 

 حرارة ظالقة.

incandescent lamp مصباح متوهج 

lampe incandescente 

إػ  امصننباح يصننذر الضننوء بتةننخغ هتقؾننه افربا ق نن

 درجة حرارة ظالقة.

inch إكش 

pouce 

 .cm 2,54واحذة ضول بريطاكقة تعادل 

incident beam حزمة واردة 

faiseau incident 

 حزمة إصعاظات أو جةقامت ترد ظذ شطف ما.

incident light ضوء ساقط 

lumière incidente 

 ال ع يةؼط ظذ شطف. صنرالضوء ادبا

inclination َمْقل 

inclinaison 

 .magnetic inclinationاكظر  -1

إهؼني الزاوية التي يصـعفا مةنتو من  ادةنتوع  -2

 أو يصـعفا مةتؼقم م  حمور معغ.

inclined plane مستوي مائل 

plan incliné 

مةننتوع صننؾب ما ننل بزاويننة ظننذ إهننق يةننتعؿل 

 لتةفقل ره  إ ال القؼقؾة.

inclusion احتواء 

inclusion 

ذم الرياضقاتج ظالقنة بنغ صنـػغ منن ادجؿوظنات 

 حقث تؽون إحذامها جمؿوظة جز قة من إخر .

incoherent radiation إشعاع ٓ مرتابط 

radiation incohérente 

ظنن مـبعنغ مةنتؼؾغ أحنذمها  ا صعاع الـناتج منقال  

ظننن أخننر ب قننث ٓ تؽننون هـننات ظالقننة ثابتننة بننغ 

 أضوار إمواج الواصؾة مـفام إػ أية كؼطة.

incoherent scattering تبعثر ٓ مرتابط 

diffusion incohérente 

تبعقننر جةننقامت أو هوتوكننات ٓ توجننذ أيننة ظالقننة 

 ضورية حمذدة بغ خمتؾف أجزاء احلزمة ادتبعقرة.

incoherent waves  موجات ٓ مرتابطة 

ondes incohérentes 

 موجات ٓ توجذ بقـفا ظالقة ضورية ثابتة.

incommensurable numbers  

 عددان غري متؼاسؿني

nombers incommensurables 

. اتؽون الـةبة بقـفام ظذد  ظذدان   أصمَّ
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incompressibility اكضغاصقة ٓ 

incompressibilité 

صػة امتـاع جةم ظنن آكضنغاطأ أع حماهظتنه ظنذ 

 حجؿه إصع ظـذما يمثر هقه ضغط متزايذ.

incompressible fluid مائع ٓ اكضغاصي 

fluide incompressible 

ه بزينادة ما   غر قابل لالكضغاط هنال ينـؼص حجؿن

 الضغط ظؾقه.

increment زيادة قػزية 

increment 

Lat: incrementum=ييادة 

 .اييادة مـتظؿة ذم ققؿة متغر بؿؼذار ثابت حمذد شؾػ  

independent events أحداث مستؼؾة 

événements indépendants 

أحننذاث ٓ يننمثر وقننوع أحننذها ذم احننتامل وقننوع 

 حذث آخر.

independent particle model 

 كؿوذج اجلسقامت ادستؼؾة

modèle à particules indépendantes 

كؿنننننومج تؼريبننننني لذراشنننننة الننننن رات ادتعنننننذدة 

ا لؽسوكننات يػننسو هقننه أن اننل إلؽننسون يت ننرت 

حراننة  مةننتؼؾة ظننن ا لؽسوكننات إخننر  ب قننث 

 هيؿل التآثر بغ ا لؽسوكات.

independent variable متغري مستؼل 

variable indépendante 

 .y = f(xذم ادعادلة ) xهو ادتغر 

indestructible يتؾف ٓ 

indestructible 

 غر قابل لؾتخريب أو التؾف.

indeterminacy principle مبدأ آرتقاب 

principe d'indétermination 

 .uncertainty principleاكظر 

index قريـة 

indice 

مؼذارين منن كنوع واحنذ اؿقة ظذديةأ تعز ظن كةبة 

 لبعض الظواهر الػقزيا قة.

index ellipsoid م  إهؾقؾج الؼرائن ادجسَّ

ellipsoïde des indices 

 .ellipsoid of indicesاكظر 

index liquid سائل دلقيل 

index liquide 

شا ل قريـة اكؽةار  معروهةأ يةتعؿل لؼقنا  قريـنة 

 اكؽةار ادواد ادة وقة بواشطة ادجفر.

index of refraction قريـة آكؽسار 

indice de refraction 

 .refractive indexاكظر 

indicator شـرمم  

indicateur 

ذم ا لؽسوكقنناتج صننام  إصننعة ادفبطقننة أو أحننذ 

إجفزة الن ع ينزي ادعؾومنات ادرشنؾة منن مصنذر 

 آخرأ أو ا برة ذم جفاي ققا .

indirect absorption  شـرمباامتصاص غري  

absorption indirecte 

امتصا  هوتون ذم جةم صؾب هرجته الطاققنة غنر 

 (phonon)ةأ ممننا يةننتذظي مةننامهة هوكننون صنننرمبا

 ذم اكتؼال ا لؽسون ظز الػرجة اد ظورة. اأيض  

indirect gap ةشـرفرجة غري مبا  

gap indirecte 
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هرجننة ذم خمطننط ظصننابات الطاقننة جلةننم صننؾب ٓ 

قؿننة ظصننابة  ظصننابة الـؼننل مؼننابال  يؽننون هقننه قعننر 

 .kالتؽاهم ذم هضاء ادتجه ادوجي 

indirect lighting ةشـرإضاءة غري مبا  

éclairage indirect 

مـظومنننة إضننناءة يصنننل معظنننم ضنننو فا إػ ادـطؼنننة 

 أجةا  آخر . ذادطؾوب إكارهتا بعذ اكتقار  ظ

indirect transition شـراكتؼال غري مبا  

transition indirecte 

اكتؼال ا لؽسون ذم اجلةم الصؾب من قؿنة ظصنابة 

التؽنناهم إػ قعننر ظصننابة الـؼننل حننغ ٓ يؽننون الؼعننر 

لؾؼؿة ذم هضاء ادتجه ادنوجيأ منب حلنذوث  مؼابال  

مقل ه ا آكتؼال أن يتغر ادتجه ادنوجي لللؽنسون 

 ولقس ضاقته هؼط. اأيض  

indistinguishability متايز ٓ 

indiscernabilité 

مبذأ ذم ادقؽاكقك الؽؿومي ينـص ظنذ أن اجلةنقامت 

أ ٓ متاميزةأ بؿعـى أكنه ادتطابؼةأ اا لؽسوكات مقال  

توجذ أية دمربة سّؽن من ااتشاف تبنذيل جةنؿغ  ٓ

 متطابؼغ أحذمها بأخر.

indistinguishable particles 

 جسقامت ٓ متاميزة

particules indiscernables 

جةقامت متطابؼة ٓ يؿؽنن سققنز أحنذها ظنن أخنر 

حةب مبادئ ادقؽاكقك الؽؿوميأ وٓ ينمدع تبنادل 

إػ أع أثننر. يضنن  هنن   اجلةننقامت  اثـننغ مننـفام مننقال  

أيـشنننتاين إما ااكنننت بويوكنننات أو - حصننناء بنننوي 

 ديرات إما ااكت هرمقوكات.- حصاء هرمي

indium إكديوم 

indium  

ظنذد  الن رع  Inاقؿقا ي هؾنزع ضنرع رمنز   صنرظـ

وهو مو لون هيض.  114,82اتؾته ال رية الـةبقة  49

يةنننتعؿل ذم شنننبا ك الػؾنننزات وذم ضنننب إشنننـان 

وادزّلؼنننات. شنننؿي اننن لك كةنننبة إػ اخلنننط الـنننقع 

indigo .ذم ضقػه 

induced charge شحـة متحرضة 

charge induite 

لنذ  تؼرينب ص ـة تتولنذ ظنذ شنطف كاقنل بالتنلثر 

جةننم مشنن ون مـننه. وتؽننون هنن   الشنن ـة خمالػننة 

لشنن ـة اجلةننم ادننمثر ذم ضننرف الـاقننل الؼريننب مـننه 

 ومواهؼه ذا ذم الطرف البعقذ مـه.

induced current تقار متحرض 

courant induit 

ةننني تقننار افربننا ي يتولننذ ذم كاقننل مننن تننذهق مغـاضق

 متغر م  الزمن.

induced electromotive force 

ضة  قوة حمركة كفربائقة حمرَّ

force électromotrice induite 

قننوة حمراننة افربا قننة تـننتج ظننن حراننة كاقننل ذم حؼننل 

 خالل كاقل.ةني أو ظن تغر التذهق ادغـطقةني مغـطق

induced fission ض  اكشطار حمرَّ

fission induite 

رجم كنواة بالـسوكنات أو اكشطار حيذث هؼط ظـذما تُ 

 أو بغر ملك من حوامل الطاقة.بإصعة غاما 

induced magnetism مغـطقسقة متحرضة 

magnétisme induit 

مغـطننة تؽتةننبفا مننواد مغـطقةننقة ظـننذما توضنن  ذم 

 حؼل مغـطقيس.

induced radioactivity كشاط إشعاعي متحرض 

radioactivité provoquée 
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 .artificial radioactivityاكظر 

inductance حتريضقة 

inductance 

مـفنا تتولنذ هقنه قنوة  صننرخاصة دارة افربا قنة أو ظـ

حمراننة افربا قننة مننن تغننر التقننار الؽفربننا ي ادننار 

هقه)حتريضنننقة ماتقنننة( أو ذم دارة افربا قنننة جمننناورة 

 )حتريضقة تبادلقة(.

inductance meter مؼقاس التحريضقة 

henrymètre 

انام جفاي يؼنقس الت ريضنقة ال اتقنة لنذارة بناذـرعأ 

 يؼقس الت ريضقة ادتبادلة بغ دارتغ.

induction accelerator ع حترييضسـرم  

accélérateur par induction 

 .betatronاكظر 

induction coil مؾف التحريض 

bobine d'induction 

مؾف لتولقذ شؾةؾة من كبضات الؽؿون العنايل مات 

آدما  الواحذ بواشطة الت ريض الؽفرضقيس. وهو 

حمولة دارهتا إولقة حتتوع لػات قؾقؾة مؾػوهة حنول 

كواة حذيذينة مةنتؼقؿة ودارهتنا القاكوينة لػاهتنا اقنرة 

ننننن  اويـتفننننني ضرهاهنننننا بؿـػجنننننرين. يةنننننؿى أيض 

Ruhmkorff coil. 

induction heating تسخني بالتحريض 

chauffage par induction 

ة التلثر احلرارع لؾتقارات الذوامقة ادت رضنة ذم مناد

 متغر.ةني كاقؾة معرضة حلؼل مغـطق

inductive coupling َقْرن حترييض 

couplage inductif 

قرن دارتغ بواشطة حتريضقة متبادلة يوّهرها اد ّول. 

 .transformer coupling اتةؿى أيض  

inductive reactance ية حتريضقة  َردِّ

réactance inductive 

جزء مماكعنة النذارة الؽفربا قنة لؾتقنار ادتـناوب الن ع 

 ωحقنننث  ωLتةنننببه الت ريضنننقةأ وهننني تةننناوع 

 الت ريضقة مؼذرة باذـرع. Lالتواتر الزاوع و

inductor ض؛ حمرضة  حمرِّ

inducteur 

 .coilاكظر 

inelastic مرن ٓ 

inélastique; non élastique 

 لذ  خضوظفا  جفاد. دا ام   اصػة دادة تعاظ تشوه  

inelastic collision تصادم ٓ مرن 

collision inélastique 

تصاد  ٓ تؽون هقه الطاقة احلراقة الؽؾقة حمػوطة بل 

تنـؼص كتقجننة التصناد  حقننث يت نول جننزء مـفننا إػ 

 صؽل آخر.

inelastic scattering تبعثر ٓمرن 

diffusion inélastique 

ركننة تتغننر بـتقجتفننا تبعقنر حيننذث ظننن تصننادمات ٓم

الطاقات الذاخؾقنة لؾجؿنل ادشناراة ذم التصنادمات 

 اام يتغر جمؿوع ضاقاهتا احلراقة.

inert gas غاز خامل 

gaz inerte 

م  ادواد إخر  بةنبب امنتالء  اغاي ٓ يتػاظل اقؿقا ق  

ضبؼتننه اخلارجقننة با لؽسوكننات مقننل غننايات اذؾقننو  

 .noble gaz اوالـقون وإرغون. يةؿى أيض  

inertia عطالة 

inertie 

Lat: inertia=ظجز 

 مماكعة إجةا  لتغقر حالتفا احلراقة.
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inertial force قوة الَعطالة 

force d'inertie 

قوة يا ػة يػسو أهنا تمثر ذم اجلةم. وهني مةناوية 

ومعااةنننة د صنننؾة الؼنننو  احلؼقؼقنننة ادنننمثرة هقنننه. 

يؿؽننن الـظننر إػ أع جةننم  ه ةننب مبننذأ دآمبننر

متةننارع ذم حراننة دا ريننة اننام لننو أكننه ذم حالننة تننواين 

حتننت تننلثر الؼننو  احلؼقؼقننة وقننوة العطالننة الزا ػننة 

 وملك حةب راصذ لؾ راة مراهق لؾجةم.

inertial frame of reference 

 مجؾة َعطالقة مرجعقة

système referentiel inertiel 

 .Galilian frame of referenceاكظر 

inertial mass كتؾة َعطالقة 

masse inerte 

إػ قناكون كقنوتن القناظ  امعقـنة اشنتـاد   mاتؾة جةنم 

m=F/a  حقثF الؼوة ادمثرة ذم اجلةنم وa  تةنارظه

 ادؽتةب.

inextensible غري قابل لالمتطاط 

inextensible 

 ما يةت قل ييادة ضوله بالشذ.

infinite ٓمتـاهي 

infini 

 من أية ققؿة اختقارية. اأو امتذاد   أو حجام   اأاز ظذدي  

infinitesimal متـاٍه دم الصغر ٓ 

infinitésimal 

Lat: infinitus=صغر جذ  ا 

ا من الصػر.  مؼذار قريب جذ 

infinity هناية ٓ 

l'infini 

 مػفو  يذل ظذ وجود اؿقات أاز من أية اؿقة مـتفقة.

inflection point كؼطة اكعطاف 

point d' inflexion 

كؼطة ظذ مـ ن يتغر ظـذها التؼنو  منن حتنذب إػ 

 .inflection اتؼعر أو بالعؽس تةؿى أيض  

information theory كظرية ادعؾومات 

théorie de l'information 

ضريؼة حتؾقؾقنة لتعقنغ ادؼنذار إهضنل منن ادعؾومنات  

 آتصآت أو ذم الت ؽم.الؽاذم حلل مةللة معقـة ذم 

infrared absorption امتصاص دا حتت إمحر 

absorption de l'infrarouge 

امتصا  الطاقنة ذم ادجنال حتنت إ نر منن ضقنف 

 ذم الوشط ال ع يؿر ظز .ةني ا صعاع الؽفرضق

infrared detector مؽشاف دا حتت إمحر 

capteur infrarouge 

حتنت إ نرأ يةنتعؿل ذم جفاي يةنتجقب للصنعاع 

اشف احلرا ق أو ارتػاع حنرارة أٓت والطنا رات 

وادرابات وإصنخا أ وذم النت ؽم ذم العؿؾقنات 

 الصـاظقة احلةاشة لؾ رارة.

infrared emitting diode 

 ديود ُمْصدر دا حتت إمحر

diode infrarouge 

ذم  صننى ديود مصذر لؾضوءأ يبؾغ إصذار  حّذ  إق

ة ادجاورة لألصعة حتنت احلؿنراءأ خاصنة ظـنذ ادـطؼ

 بالـةبة لزركقخذ الغالقو . 0,9μضول ادوجة 

infrared lamp ؿراءمصباح أشعة حتت احل  

lampe infrarouge 

مصباح توهجي يعؿل ظنذ هؾطقنة مـخػضنة هقصنذر 

.  ضاقة افرضقةقة ذم ادجال حتت إ ر خاصة 

infrared photography 

 احلؿراء تصوير بإشعة حتت

photographie à l'infrarouge 
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تصوير تةنتعؿل هقنه أهنال  حةاشنة للصنعاع حتنت 

 ظذ شبقل ادقال. إ رأ يةتػاد مـه لؾتصوير لقال  

infrared radiation إشعاٌع حتت إمحر 

radiation infrarouge 

غر مر ي تصذر  إجةا  احلارة ةني إصعاع افرضق

أضواله ادوجقة أضنول منن ا صنعاع ادر ني يؿتنذ منن 

كاكو منس  730الطرف إ ر لؾطقف ادر ي ظـذ ك و 

 .IRباحلرهغ  ا. يرمز له اختصار  1mmحتى ك و 

infrared spectroscopy 

 مطقافقة إشعة حتت احلؿراء

spectroscopie infrarouge 

إضقاف ذم ادجال حتنت إ نر حقنث تؼـقة لذراشة 

تؼابننل ضاقننة الػوتوكننات تغننر الطاقننة بننغ خمتؾننف 

 احلآت آهتزايية لؾجزيئات.

infrared spectrum صقف إشعة حتت احلؿراء 

spectre infrarouge 

 .مذ  أضوال إمواج للصعاع حتت إ ر -1

خمطط بغ صذة ا صعاع حتت إ رأ الصنادر ظنن  -2

أو ادؿتص من قبؾفا وضول ادوجةأ يؽون ظذ  مادة

 هقئة دالة ذم ضول ادوجة أو ذم وشقط مع صؾة به.

infrasonic حتت الصويت 

infrasonore 

متعؾق بنآهتزايات الصنوتقة التني ترددهنا أقنل منن 

 هرتز. 16

infrasound حتت الصوتقة 

infrason 

 هرتز. 16اهتزايات صبقفة بالصوت ترددها أقل من 

inhibitor مثبِّط 

inhibiteur 

 مادة قادرة ظذ إيؼاف تػاظل اقؿقا ي أو إبطا ه.

inhomogeneous غري متجاكس 

inhomogène 

مو تراقنننب اقؿقنننا ي أو خنننوا  هقزيا قنننة يتؾنننف 

نننننن  ابنننننناختالف ادوضنننننن  هقننننننهأ ويةننننننؿى أيض 

nonhomogeneous. 

inhomogeneous differential equation 

 متجاكسةمعادلة تػاضؾقة غري 

équation differentielle non homogène 

معادلننننة تػاضننننؾقة ٓ يؿؽننننن وضننننعفا بالشننننؽل 

y(n)=f(x,y). 

initial conditions وط ابتدائقةشـر  

conditions initiales 

حالة مجؾة منا ذم حلظنة معقـنة تعتنز مبنذأ يمنن تطنور 

 ه   اجلؿؾة.

initial velocity عة ابتدائقةسـر  

vitesse initiale 

 ظة ادت رت ذم حلظة بذء احلراة.شنر

injected carrier density 

 كثافة احلامالت ادحؼوكة

densité des porteurs injectés 

ظننذد حننامالت الشنن ـة اد ؼوكننة ذم كصننف كاقننل ذم 

 واحذة احلجم مـه.

injection حؼن 

injection 

 .تطبقق إصارة ظذ دارة إلؽسوكقة أو ظذ جفاي -1

ذم كصننننف الـاقننننلأ إدخننننال حننننامالت صنننن ـة  -2

)إلؽسوكنات أو ثؼننوب( هقننه ب قننث يزيننذ ظننذدها 

ظذ العذد ادوجنود ذم التنواين احلنرارعأ ويؿؽنن 

إدخال ه   احلامالت بطرا ق خمتؾػة مـفا التشعق  

 .p-nأو تطبقق اك قاي أمامي ظذ الوصؾة 
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inner product جداء داخيل 

produit interne (scalaire) 

 .dot productاكظر 

inner quantum number 

 العدد الؽؿومي الداخيل

nombre quantique intérieur 

 لالكذهاع الزاوع ادذارع الؽع لؾ رة. jالعذد الؽؿومي 

input  مدخل ;دْخل  

entrée ; bornes d' entrée 

ا صننارة ادةننؾَّطة ظننذ دارة أو جفنناي أو الؼننوة  -1

 .ادةؾَّطة ظذ آلة

 ادرابط التي تطبق ظؾقفا إصارة الذخل. -2

input impedance مماكعة الدخل 

impédance d' entrée 

ادامكعة التي تبنذهيا دارة أو جفناي ظـنذ مربطني دخؾنه 

 وهي تةاوع كةبة هؾطقة الذخل إػ تقار الذخل.

input signal إشارة الدخل 

signal d' entrée 

 input(1.)اكظر 

input voltage  الدخلُفؾطقة  

tension d' entrée 

 الػؾطقة ادؼقةة بغ مربطي الذخل.

insertion loss (or gain) 

 َفْؼد )أو كسب( اإلدراج

perte d'insertion(ou gain)  

كؼص )أو ييادة( الؼذرة ذم  ل حيذث ظـذما توضن  

 صبؽة بغ احلؿل وادولِّذ ال ع يغ يه.

instantaneous axis of rotation 

 الدوران أينحمور 

axe instantané de rotation 

اخلط ادةتؼقم ذم جةم صنؾبأ الن ع يؿؽنن اظتبنار 

 اجلةم يذور حوله ذم حلظة معقـة.

instantaneous center of rotation 

 مركز الدوران أين

centre instantané de rotation 

بالـةبة إػ صؽل مةتو يت رت ذم مةتويه هو الـؼطنة 

و  التي تذور حوذا ال كؼاط الشؽل ذم ذم ه ا ادةت

 حلظة معقـة.

instantaneous current تقار آين 

courant instantané 

 صذة تقار متغر ذم حلظة حمذدة.

instantaneous power قدرة آكقة 

puissance instantanée 

 جذاء الػؾطقة أكقة ذم التقار أظ لذارة.

instantaneous value ققؿة آكقة 

valeur instantanée 

ققؿة أع مؼذار متغنر ذم حلظنة معقـنة منن النزمنأ أو 

هنني الؼقؿننة الوشننطقة ظننذ مننذ  مننذة ٓ متـاهقننة ذم 

 الصغر من الزمن حول الؾ ظة ادعقـة.

instantaneous velocity عة آكقةسـر  

vitesse instantanée 

ظة ةننرظة ادت نرت ذم حلظنة معقـنةأ أمنا متجنه الشنر

هقةاوع مشتق متجه ادوض  بالـةبة إػ الزمن أكقة 

 ذم تؾك الؾ ظة.

instrumentation amplifier مضخم مؼقاد 

amplificateur d' instruments 

مضخم يتؼبل إصارة هؾطقة ظنذ أهننا دخنل معنغ ثنم 

ن يؽنون كةنخة ظـفنا وهنق شنّؾم خطني.  ايعطي خرج 

ويتؿقز ه ا ادضخم بلكنه مو اةنب ثابنت ظنذ منذ  

 من السددات وبؿامكعة دخل ظالقة.واش  



 معجم مصطلحات الفيزياء 235

insulated conductor كاقل معزول 

conducteur isolé 

ب التقار الؽفربنا ي ةنركاقل حماط بؿواد ظايلة دـ  ت

 .insulated wire االذارة. يةؿى أيض   صنرأو ق

insulated wire سؾك معزول 

fil isolé 

 .insulated conductorاكظر 

insulated-gate FET 

 تراكزستور حؼيل معزول البوابة

FET à porte isolée 

من كوع الـضوب تؽنون هقنه  MOSFETتراكزشتور 

البوابة معزولة ظن كصف الـاقل بطبؼنة منن إاةنقذ 

 .IGFET اويةؿى أيض  

insulator عازل 

isolant 

 امادة يؽون هقفا ظرو العصنابة اد ظنورة ابنر   -1

)ظذة إلؽسون هؾط( ب قث ٓ تقار ا لؽسوكات 

نن حتننى تبؾننغ ظصننابة الـؼننل ذم درجننات  احراري 

 .احلرارة ادعتذلة

 مادة رديئة الـؼل لؾ رارة أو الصوت أو الؽفرباء. -2

integer spin سبني صحقح 

spin entier 

 .ћشبغ ققؿته ظذد ص قف من ثابتة بالكك ادشطوبة 

integral تؽامل؛ كيل 

global;intégral; total 

 definiteأو  indefinite integralاكظنننننر 

integral. 

integral dose جرعة كؾقة 

dose globale; dose intégrale 

الطاقة الؽؾقة ادـؼولة إػ جةم مشعَّ  بنصعاع منميِّنأ 

 روكتغن.-راد أو بالغرا -تؼذر بالغرا 

integrated circuit  ُمْدجَمةدارة متؽامؾة؛ دارة  

circuit intègre 

دارة إلؽسوكقننة اامؾننة مملػننة مننن ظننذد ابننر مننن 

الػاظؾنة وادـػعؾنة ظنذ راناية كصنف كاقؾنة  صنرالعـا

 .ICتؼو  بوطقػة حمذدة ويرمز ذا باحلرهغ 

integration by parts مؽامؾة بالتجزئة 

intégration par parties 

تؽامنننل جنننذاء دالتنننغ قنننابؾتغ لؾتػاضنننل حةنننب 

 .   ∫       ∫الؼاظذةج 

integrator مؽامل 

intégrateur 

Lat: integer=اامل 

جفنناي مقؽنناكقؽي أو افربننا ي يؼننو  بعؿؾقننة ادؽامؾننة 

 ادعفودة ذم الرياضقات.

integrator circuit دارة تؽامل؛ دارة مؽامؾة 

circuit intégrateur 

منن   اهؾطقننة اخلننرج هقفننا متـاشننبة تؼريب نندارة تؽننون 

 التؽامل ظذ الزمن لػؾطقة الذخل.

intensifying electrode ى تعزيزسـرم  

électrode de renforcement 

  افربا ي ذم أكبوب مػرغ من اذنواء يةنتعؿل ةنرم

ظة ا لؽسوكنننات قبقنننل بؾوغفنننا هناينننة شننننرلزينننادة 

 مةارها.

intensifying screen شاشة تعزيز 

écran renforçateur 

صاصننة مغطنناة بننامدة متػؾننورة تصننذر الضننوء بػعننل 

إصعة الةقـقةأ تةنتعؿل وشنقؾة لؾتشنخقص الطبني 

بإصعة الةقـقةأ هقةنجل الضنوء الصنادر ظنذ لنوح 

 تصوير مالصق لؾشاصة.
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intensity شدة 

intensité 

ققؿة مؼذار هقزيا يأ مقل احلؼل الؽفربا يأ أو التقارأ  -1

 .أو الـشاط ا صعاظي أو غر ملك أو ادغـطة

الؼذرة ادرشؾة بواشطة موجة ضو قة أو صنوتقةأ  -2

 ظذ واحذة ادةاحة العؿودية ظذ ادما  آكتشار.

intensity level مستوى الشدة 

niveau d' intensité 

لوغاريتم كةبة صذتغ أو قوتغ أو ضاقتغ ويعز ظـنه 

 .dBظادة بالذيةبل 

intensity of current شدة التقار 

intensité de courant 

لـاقنل ذم ضنني اؿقة الؽفرباء التي دمتناي ادؼطن  العر

 واحذة الزمن وتؼذر بإمبر وأجزا ه.

intensity of radioactivity 

 شدة الـشاط اإلشعاعي

intensité de la radioactivité 

 ظذد التػؽؽات الـووية دادة مشعة ذم واحذة الزمن.

intensity of sound شدة الصوت 

intensité du son 

الطاقة الصنوتقة ظنز واحنذة ادةناحة العؿودينة ظنذ 

 ادما  اكتشار الصوت ذم واحذة الزمن.

interaction تآثر 

interaction 

ظؿؾقة ينمثر هقفنا جةنامن أو أاقنر بؼنو  متبادلنة هنقام 

واجلةقامت ةني بقـفاأ أو يمثر هقفا ا صعاع الؽفرضق

بؼو  متبادلة. يشار إػ أن ذم الطبقعنة أربعنة تنآثرات 

والـنننووع ةنننني أشاشنننقة هنننيج التقننناقع والؽفرضق

 الشذيذ والـووع الضعقف.

interaction cross section ادؼطع الػعال لؾتآثر 

section efficace d' interaction 

 ققا  ٓحتامل حذوث تآثر معغ.

interaction energy  التآثرصاقة  

énergie d'interaction 

ادةننامهة ذم الطاقننة الؽؾقننة التنني يةننببفا التننآثر بننغ 

إجةننا  ادتننآثرة. وتعتؿننذ ضاقننة التننآثر ظننذ البعننذ 

 الـةبي لألجةا  موضوع الب ث بعضفا ظن بعض.

interface سطح بقـي؛ بقـقة 

interface 

حننذ مشننست بننغ جننزأين مننن مـظومننة أو بننغ  -1

 .مـظومتغجفايين أو 

جمؿوظة الوشا ل التني تتنقف التوصنقل والنسابط  -2

 بغ العتاديات والزجمقات وادةتعؿل.

interference تداخل 

interférence 

ضاقة حتذث بغ حز  إمنواج ادسابطنة هتضناف  -1

الةننعات ادوجقننة ذم ادـنناضق التنني تؽننون هقفننا 

إمننواج متػؼننة ذم الطننور ممننا يننمدع إػ ايدينناد 

ة إػ حذ يتجاوي جمؿنوع الشنذتغأ وتطنرح الشذ

الةننعات ذم ادـنناضق التنني تؽننون هقفننا إمننواج 

 .متعااةة ذم الطور

ذم آتصننآتج تشننويش ذم ا صننارة ادرغوبننة  -2

 كاتج ظن إصارات غر مرغوب هقفا.

interference filter مرشح تداخيل 

filtre d' interférence 

لتؿريننر  مرصننف ضننو ي يعتؿننذ ظننذ تننذاخل الضننوء

نن  اكطاقننات ضننقؼة مننن إضننوال ادوجقننة. يةننؿى أيض 

Fabry-Perot filter. 

interference fringes أهداب التداخل 

franges d'interférence 
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ادـننناضق مات الشنننذة الضنننو قة العالقنننة )إهنننذاب 

ادضقئة( التي تصل إلقفا إمواج الضو قة من مـبعغ 

مات الشنننذة مسابطنننغ متػؼنننة ذم الطنننورأ وادـننناضق 

الضو قة ادـخػضةأ أو ادعذومة )إهنذاب ادظؾؿنة( 

 التي تصل إلقفا إمواج متعااةة ذم الطور.

interference of light تداخل الضوء 

interférence de la lumière 

Lat: inter=بغ; ferre=ضؿن 

اكضنننام  إمنننواج الضنننو قة الصنننادرة ظنننن مـبعنننغ 

)تنذاخل بـّناء( ذم  مسابطغ تـشل ظـه أهنذاب مضنقئة

الـؼنناط التنني تصننل إلقفننا إمننواج متػؼننة ذم الطننورأ 

وأهذاب مظؾؿة )تذاخل هّذا ( ذم الـؼاط التي تصل 

 إلقفا إمواج متعااةة ذم الطور.

interferometer مؼقاس تداخيل 

interféromètre 

جفاي يةنتعؿل تنذاخل الضنوء لتعقنغ ضنول ادوجنة 

أو  ات الؼصننرة جننذ  الضننو قة أو التننواتر أو ادةنناها

 ظة بذقة ابرة.ةنرال

interferometry مؼقاسقة تداخؾقة 

interférométrie 

 اشتعامل ادؼايقس التذاخؾقة لؼقا  مؼادير ضو قة.

interfringe ُبعد ُهديب 

interfrange 

البعذ بنغ هنذبغ مضنقئغ )أو مظؾؿنغ( متتنالقغ ذم 

 صورة التذاخل.

intergalactic space  يفضاء بقؿجرِّ  

espace intergalactique 

Lat: galaktos=حؾقب 

 الػضاء الواق  بغ ادجرات.

intermediate frequency تردد وسقط 

fréquence intermédiaire 

السدد الن ع ُينزاح إلقنه تنردد موجنة حامؾنة اخطنوة 

متوشننطة ذم ا رشننال وآشننتؼبالأ وحيصننل ظؾقننه 

اذنزاي اد نع ذم بؿزج إصارة ادوجنة احلامؾنة بنصنارة 

 ظؿؾقة ادزج السددع.

intermediate neutron كرتون متوسط الطاقة 

neutron intermédiaire 

 100000و  100كننننسون ضاقتننننه احلراقننننة بننننغ 

 إلؽسون هؾط.

intermediate neutron reactor 

 مػاعل كرتوكات متوسطة الطاقة

réacteur à neutrons intermediaires 

آكشننننطار هقننننه بالذرجننننة إوػ مػاظننننل حيُصننننل 

 بالـسوكات ادتوشطة الطاقة.

intermediate state حالة وسقطة 

état intermédiaire 

حالة ترموديـامؽقة حتذث ذم مجق  الـواقل الػا ؼة من 

ظـنذما  IIوبعض الـواقل الػا ؼة منن النـؿط  Iالـؿط 

متوشننط الشننذة ظـننذ ةننني يةننؾَّط ظؾقفننا حؼننل مغـطق

 أدكى من الذرجة احلرجة.درجة حرارة 

intermetallic compound مركب فؾزي 

composé intermétallique 

شبقؽة هؾزية بـقتفنا البؾورينة يؿؽنن أن تؽنون خمتؾػنة 

ظن البـقة البؾورية دراباهتا. اام يؿؽن أن تتغر كةنب 

 .اابر   االػؾزات الذاخؾة هقفا تغر  

intermodulation تعديل بقـي 

intermodulation 

طنناهرة تـشننل ذم جفنناي ٓ خطنني ظـننذما يطبننق ظننذ 

مذخؾه إصارتان )أو أاقر( خمتؾػتان ذم السددأ هتظفنر 

ظـذ خمرجه إصارات ضػقؾقة تردداهتنا تةناوع جمؿنوع 

 أو هضل ترددات ا صارات الواردة ومذروجاهتا.
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internal conversion 

ل داخيل؛ اكؼالب داخيل  حتوُّ

conversion interne 

تـتؼل هقفنا كنواة مقنارة إػ حالنة أدكنى متخؾقنة ظؿؾقة 

ظننن الطاقننة الػا ضننة إػ أحننذ إلؽسوكننات النن رة ممننا 

يننمدع إػ اقننتالع ا لؽننسون مننن مننذار أ إما ااكننت 

 تؾك الطاقة ااهقة.

internal energy صاقة داخؾقة 

énergie interne 

جلؿؾة تتغنر بؿؼنذار ادجؿنوع  Uدالة ترموديـامقؽقة 

التننني تتؾؼاهنننا اجلؿؾنننة  δqاحلنننرارة  اجلنننزع لؽؿقنننة

ال ع تؼو  به ويعز ظنن ملنك بالعالقنة  δwوالعؿل 

dU=δq+δwنن  thermodynamic ا. تةننؿى أيض 

energy. 

internal force قوة داخؾقة 

force intérieure 

جنزء آخنر مـفنا  ذمالؼوة التي يمثر هبا جزء منن مجؾنة 

 وهي أيواج من قو  متةاوية ومتعااةة.

internal pressure ضغط داخيل 

pression interne 

ضننغط يتجننه إػ داخننل الةننا ل يـشننل ظننن دمننامب 

 جزيئاته ظـذ شط ه احلر.

internal resistance مؼاومة داخؾقة 

résistance interne 

خلؾقننة أو دننذخرة أو دولننذ هنني ادؼاومننة التنني حيصننل 

ظؾقفننا بتؼةننقم حاصننل ضننرح هننرر الؽؿننون بننغ 

 راة الؽفربا قة ظذ صذة التقار.الؼطبغ من الؼوة اد 

international system of units 

 مجؾة الواحدات الدولقة

système international d' unités 

أ واحذاهتا إشاشقة هني امجؾة واحذات مؼبولة ظادق  

ادس والؽقؾوغرا  والقاكقة والؽؾػنن وادنول وإمبنر 

 .SIوالؽاكذيال. ويرمز ذا باحلرهغ 

interrupter  مؼطِّع 

interrupteur 

أداة افربا قة أو إلؽسوكقة أو مقؽاكقؽقنة تؼّطن  تنذهق 

ا  حذاث كبضات. االتقار ادةتؿر تؼطقع    دوري 

intersection تؼاصع 

intersection 

 صنننرذم الرياضننقاتج جمؿوظننة مملػننة مننن مجقنن  العـا

 ادشساة بغ جمؿوظتغ أو أاقر.

interstice  خاليلحّقز  

interstice 

 احلقز ذم البؾورة بغ ال رات.

interstitial position موضع خاليل 

position interstitielle 

 ادوض  ال ع يؿؽن أن حتتؾه مرة بغ مرات بؾورة.

interval جمال فاصل 

intervalle 

ادةنناهة ادوشننقؼقة بننغ كغؿتننغ أع كةننبة تننواتر  -1

 .إدكىالـغؿة إظذ إػ تواتر الـغؿة 

جمؿوظة حتتوع انل إظنذاد احلؼقؼقنة بنغ ظنذدين  -2

معقـغ مها حّذا ادجالأ هنما ااكت ادجؿوظة تضنم 

 .اوإٓ اان مػتوح   ااحلذين اان ادجال مغؾؼ  

الػاصنننل بنننغ حنننذثغ ذم ادتصنننل الزمؽننناظ  -3

  الرباظي إبعاد.

intrinsic induction حتريض أصقل 

induction intrinsèque 

 .magnetic polarizationاكظر 
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intrinsic parity ة ذاتقة يَّ  كِدِّ

parité intrinsèque 

صػة لؾذالة ادوجقة اخلاصة بجةقم تنـعؽس إصنارته 

 ذم ادعادلنننةج ⃑  بنننن  ⃑ أو ٓ تنننـعؽس لنننذ  إبنننذال 

  ̂ (   )  ممثِّر الـذية. ̂ حقث  (    )   

intrinsic photon absorption 

 أصقلامتصاص فوتوين 

absorption intrinsèque des photons 

امتصننا  هوتوكننات حيننذث ذم بؾننورة كؼقننة مقالقننةأ 

له ظن أكنواع أخنر  منن آمتصنا  تتعؾنق  اسققز  

 بالعقوب والشوا ب.

intrinsic semiconductor كصف كاقل أصقل 

semiconducteur intrinsèque 

كصننف كاقننل كؼنني يؽننون هقننه تراقننز ا لؽسوكننات 

وط التننواين صنننرتراقننز القؼننوب ذم  امةنناوي  احلننرة 

لؾذٓلة  انؾق  نتعؿل ه ا ادصطؾف ظؿناحلرارع. وية

ؽن نه ٓ يؿنٕك انريب  نل الـؼقة تؼنواقنظذ أكصاف الـ

ننل إػ كصف كاقنالتوص نن. ويةنانل كؼي سام   اؿى أيض 

i-type semiconductor. 

invariance ُصؿود 

invariance 

خاصقة ظذ  تغر مؼذار هقزيا ي أو قناكون هقزينا ي بعنذ 

أع حتّول أو ظؿؾقة مقل اكعؽا  ا حذاثقات أو النزمن 

 أو تراهق الش ـة أو الذوران أو حتويالت لوركتز.

invariant صامد 

invariant 

وصف دؼنذار ٓ يتغنر كتقجنة إجنراء ظؿؾقنة رياضنقة 

 معقـة ظؾقه.

inverse Compton effect 

 كوْمُتن معاكسمػعول 

effet Compton inverse 

ي  ذم ادمنننا  شننننرتصننناد  هوتنننون غامنننا وإلؽنننسون 

ذم  امعااس ٓدما  الػوتون ب قث يرتذ الػوتون ظا ذ  

ادـ نننى الننن ع ورد مـنننه كتقجنننة امتصاصنننه ضاقنننة 

 .اا لؽسون احلراقة اؾفا تؼريب  

inverse voltage فؾطقة عؽسقة 

tension opposée 

بادما  معااس لالدمنا  الن ع  صنرظـهؾطقة تطبق ظذ 

 .reverse voltage ايؿّرر التقارأ يةؿى أيض  

inverse-square law قاكون الرتبقع العؽيس 

loi de l'inverse du carré 

أع قاكون يربط بغ صذة مػعول ما ومؼؾوب مرب  البعذ 

 ظن ادمثر. مقال ملك قاكون التقاقل وقاكون اولون.

inversion  اكؼالبقؾب؛  

inversion 

آكعؽننا  ادتننزامن لالدماهننات القالثننة ذم ادؽننان 

ب قننث حيننل مؽننان أع إحننذاثي ا حننذاثي ماتننه بعننذ 

 ظؽس إصارته.

inversion axis حمور آكؼالب 

axe d'inversion 

ننن حقنننث  2π/nبزاوينننة  احمنننور تـننناطر يتضنننؿن دوراك 

(n=1,2,3,4,5,6) ننن باكعؽنننا  ظنننذ مةنننتو  امتبوظ 

 كاطؿي ظذ اد ور.

 .rotation-inversion axis ايةؿى أيض  

inversion of spectrum صقف اكؼاليب 

spectre d' inversion 

خطوط ذم أضقاف ادوجات ادؽروية تـتج ظن اهتنزاي 

 جزيئات الغاي بغ تشؽقؾتغ مرآويتغ ذا.

inverted image خقال مؼؾوب 

image renversée 

خقال يؿؽن اشتبذال أظال  بلشػؾه ويؿقـه بقةنار  وهنو 
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درجة حول خنط موجنود  180يـتج ظن دوران اجلةم 

 .reversed image ابغ اجلةم والـاطر. يةؿى أيض  

inverter عاكس 

inverseur 

أع جفنناي يغننر التقننار ادةننتؿر إػ تقننار متـنناوب  -1

 .DC-AC converter ايةؿى أيض  

نمضخم يؼؾب قطبقة  -2  اا صارةأ أع يذخل اكزياح 

ننن 180ذم الطنننور مؼنننذار    ادرجنننة. يةنننؿى أيض 

phase inverter. 

حنغ يؽنون  ادارة مـطؼقة يؽون خرجفا مـخػض   -3

 أ والعؽس بالعؽس.االذخل ظالق  

inverter gate بوابة عاكسة 

porte d' inversion 

 .Not gateاكظر 

invisible radiation إشعاع ٓ مرئي 

rayonnement invisible 

تردد  خنارج جمنال الضنوء ادر ني ةني إصعاع افرضق

 اا صعاع حتت إ ر أو هور البـػةجي.

iodide يود 

iode 

اتؾته ال رية  53ظذد  ال رع  Iٓ هؾزع رمز   صنرظـ

كؼطنة اكصنفار   4,93الـةبقة  اقاهته 126,90الـةبقة 

113,5 oC  184,35وكؼطننة غؾقاكننه oC  يةننتعؿل

 .لؾجراثقم والصـاظات الصقذٓكقة امبقذ  

ion أيون 

ion 

Gr: ion=ماهب 

مرة أو جزعء حيؿل ص ـة موجبة )أكقنون( أو شنالبة 

 )ااتقون(.

ion beam analysis حتؾقل باحلزمة إيوكقة 

analyse par faisceau ionique 

ضرا ننق لت ؾقننل ادننواد ذم ادجننال ادجفننرع باشننتعامل 

يعة التني ةننرادوجبنة الحزمة منن إيوكنات اخلػقػنة 

ع. وتشؿل ه   الطرا ق تؼـقات متعذدة ةنريولذها م

وحتؾقننل  (RBS)مقننل تبعقننر رمرهننورد آرتننذادع 

وإصذار إصعة الةقـقة  (NRA)التػاظالت الـووية 

 .(PIXE)اد قوث باجلةقامت 

ion density كثافة أيوكقة 

densité ionique 

 ظذد إيوكات ذم واحذة احلجم.

 .ion concentration اأيض  تةؿى 

ion exchange تبادل أيوين 

échange ionique 

تبادل أيوكاتأ ص ـاهتا متامثؾنة ومتؽاهئنة بنغ شنا ل 

وجةم صؾب ظذ سا  معه. تةتعؿل ه   الطريؼنة 

لتـؼقنننة ادقنننا  أو لػصنننل الـظنننا ر أو ٓشنننتخال  

 الػؾزات من خاماهتا.

ion gun مدفع أيوين 

canon ionique 

 .ion sourceاكظر 

ion source مـبع أيوكات 

source d'ions 

ع أينوظ يولنذ إيوكنات ةننرذم انل مشني جفاي أشا

 .ion gunيعفا يةؿى ةنرلت اسفقذ  

ionic bond رابطة أيوكقة 

liaison ionique 

كننوع مننن الننروابط الؽقؿقا قننة كاصننئ ظننن التجننامب 

بننغ أيوكننات صنن ـاهتا متعااةننةأ مقننال  الؽفرااننذع

 ملك الرابطة بغ الؽؾور والصوديو .
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ionic charge شحـة أيوكقة 

charge ionique 

 .الش ـة الؽؾقة لأليون -1

صننن ـة ا لؽنننسون ملنننك أن صننن ـة أع أينننون  -2

تةنناوع مننن حقننث الؼننذر صنن ـة ا لؽنننسون 

 الواحذ أو أضعاف ه   الش ـة.

ionic conductivity  موصؾقة أيوكقة 

conductivité ionique 

آلقننة لـؼننل الؽفربنناء شننببفا حراننة إيوكننات ولننقس 

حراننة ا لؽسوكننات وملننك مقننل موصننؾقة بؾننورات 

 اذالقذات الؼؾوية وهالقذات الػضة.

ionic crystal بؾورة أيوكقة 

cristal ionique 

 بؾورة تؽون الروابط بغ مراهتا أيوكقة.

ionic mobility يوكقةحركقة أ  

mobilité des ions 

ظة الوشننطقة التنني يبؾغفننا أيننون خاضنن  حلؼننل ةنننرال

 افربننا ي صننذته واحننذة الشننذةأ وتؼننا  بالواحننذة 

m2V-1S-1  ا. وتةؿى أيض mobility of ions. 

ionization تلين 

ionisation 

الطريؼننة التنني تػؼننذ أو تؽةننب هقفننا مرة معتذلننة أو 

جزعء معتذل صن ـة مت ولنة إػ أينون مقنل تػؽنك 

جزيئننات  ننض اؾننور ادنناء بننآك الل ذم ادنناء إػ 

 .-Clوأيوكات شالبة  +Hأيوكات موجبة هي 

ionization chamber حجرة التلين 

chambre d'ionisation 

مؽشاف لؾجةقامت أو ا صعاظات ادميـة. مملف منن 

حجرة حتتوع ظذ غاي وإلؽسودين ُتةؾَّط ظؾقفام هؾطقة 

مةننتؿرة مـاشننبة هتـجنن ب إيوكننات ادتشننؽؾة إلننقفام 

 يةتػاد مـه ذم ققا  صذة ا صعاع ادمين. امملػة تقار  

ionization energy صاقة التلين 

énergie d' ionisation 

الننذكقا الاليمننة ٓقننتالع إلؽننسون مننن مرة أو الطاقننة 

 جزعء وإبعاد  إػ الالهناية.

ionization potential كؿون التلين 

potentiel d'ionisation 

أصننغر اؿننون انناٍف ٓقننتالع إلؽننسون مننن مرة أو 

بننالػؾط  اجننزعء وإبعنناد  إػ الالهنايننة وهننو مؼننذر  

 ضاقة التلين مؼذرة با لؽسون هؾط. ايةاوع ظذدي  

ionized impurities شوائب متليـة 

impuretés ionisées 

ـا نننت أو ااتةنننبت  مرات صنننا بة ذم كصنننف كاقنننل ما

 بػعل التفقج احلرارع ظادة. اإلؽسوك  

ionizing radiation إشعاع مميِّن 

rayonnement ionisant 

لين هوتوكات أو جةقامت مات ضاقة ااهقة  حذاث ت

 لذ  مرورها ذم وشط ما. صنرمبا

ionosphere ي أيوين؛ أيوكوسػري  غالف َجوِّ

ionosphère 

اجلننزء مننن الغننالف العؾننوع ادتننلين با صننعاع هننور 

إػ الذرجننة التنني دمعننل تراقننز ةننني البـػةننجي الشؿ

اكتشنننار إمنننواج  ذما لؽسوكنننات احلنننرة هقنننه ينننمثر 

 االراديوية. تؼ  قاظذة ه ا الغالف ظذ ارتػاع يبؾغ ك و  

 اقؾومس. 2000ويؿتذ إػ ارتػاع  ااقؾو مس   50من 

iridescence ح  تؼزُّ

iridescence; irisation 

طفننور ألننوان قننو  قننزح ُيةننببفا تننذاخل الضننوء 

 إبقض ذم غشاء رققق أو شطف ظااس حمزي.

iridium  إيريديوم 

iridium 
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 77ظننذد  النن رع  Irاقؿقننا ي هؾننزع رمننز   صنننرظـ

أ مننن 22,4واقاهتننه  192,2واتؾتننه ال ريننة الـةننبقة 

جمؿوظننة البالتننغأ يعطنني مرابننات تشننبه مرّابننات 

البالتغأ ٓ يـ ل ذم احلؿوو ويـصفر ظـذ الذرجة 

 شؾزيو . 2454

iris قزحقة 

iris 

 .iris diaphragmاكظر 

iris diaphragm  قزحيِحظار  

diaphragme iris 

 اهت ننة مقؽاكقؽقننة دا ريننة يؿؽننن تغقننر قطرهننا تننذرمق  

بواشننطة صننػا ف مساابننة. تةننتعؿل لؾننت ؽم ذم تننذهق 

 .iris ا. تةؿى اختصار  الضوء من ظذشة التصوير مقال  

iris of eye َقزَحّقة العني 

iris de l'œil 

ِحظار مؾون مو ثؼب مرازع )البمبم( مشذود ذم مةنتو 

قبل اجلةم البؾورع ذم العغ يتؿذد وينتؼؾص ٓ جبفي 

 لقضبط تذهق الضوء الواصل إػ صبؽقة العغ. اإرادي  

iron  حديد 

fer  

Lat: ferrum=حذيذ 

أ ظذد  Feاقؿقا ي هؾزع ثؼقلأ مغـطقيسأ رمز   صنرظـ

وكؼطنننة  55,85واتؾتنننه ال رينننة الـةنننبقة  26الننن رع 

 .7,9شؾزيو  واقاهته الـةبقة  1539اكصفار  

iron loss ضقاع دم احلديد 

perte dans le fer 

نن اهؼننذ الطاقننة هؼننذ   ذم الـننواة احلذيذيننة دؾننف  احراري 

 بةبب مرور تقار متغر هقه.

iron-core كواة حديدية 

noyau de fer 

اتؾة من احلذيذ الؾغ أو من أية مادة مغـطقةقة حتتنوع 

ظذ احلذيذ. تتؽنون منن صنػا ف معنزول بعضنفا ظنن 

 لتخػقف أثر تقارات هواو والبطاء ادغـطقيس.بعض 

iron-filings ُبرادة احلديد 

limaille de fer 

مة ور خشنن لؾ ذينذ يةنتعؿل لتجةنقذ خطنوط 

 احلؼل ادغـطقيس.

irradiance إشعاعقة: كثافة تدفق اإلشعاع 

irradiance 

 .radiant flux densityاكظر

irradiation تشعقع 

irradiation 

و جةنننننننم أو منننننننادة  صنننننننعاع منننننننمين  تعنننننننرأ

افرضقيس)اإصننننعة الةننننقـقة أو إصننننعة غامننننا( أو 

 جةقؿي )مقل إصعة ألػا أو ا لؽسوكات أو غرها(.

irregular reflection اكعؽاس اكتثاري 

reflexion diffuse 

اكعؽننا  يـتقننر هقننه الضننوء الننوارد ظننذ شننطف غننر 

 صؼقل ذم مجق  آدماهات.

irreversible process حتول ٓ عؽوس 

processus irréversible 

حتننول ٓ يؿؽننن ظؽننس جمننر  حذوثننه إم ٓ تؽننون 

اجلؿؾننة هقننه ذم حالننة تننواين ترموديـننامقؽي ذم اننل 

حلظات الت ولأ وه ا يـطبنق ظنذ مجقن  الت نوٓت 

 التؾؼا قة والػعؾقة.

irrotational flow جريان ٓ دوراين 

écoulement irrotationnel 

 .irrotational motionاكظر 

irrotational motion حركة ٓ دوراكّقة 

mouvement irrotationnel 
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ذم انل  ⃗    ظة ةننرال ارجريان منا   يـعنذ  هقنه دوّ 

 .irrotational flow امواض  جرياكه. تةؿى أيض  

isentropic process عؿؾقة ثابتة إكرتوبقة 

processus isentropique  

حتول مرع ذم مجؾة من دون تغنر ذم أكسوبقتفنا وهنو 

 حتول ظؽو  واظو .

isobar خط ثبات الضغط؛ متؽاتل 

isobare 

Gr: isos= ٍمتةاو; baros=ثؼالة 

خط يصل كؼاط الضغط القابت ظذ شطف معنغ  -1

 ذم مجؾة هقزيا قة.

ولؽـفننا  كننو  لؽننل مـفننا كػننس ظننذد الـؽؾوكننات -2

 خمتؾػة ذم أظذادها ال رية وخواصفا الؽقؿقا قة.

isobaric spin سبني إيزو باري 

spin isobare 

 .isotopic spinاكظر 

isobaric transformation 

 حتول ثابت الضغط

transformation isobare 

حتول يةبب هقه اكتؼال احلنرارة إػ مجؾنة ترموديـامقؽقنة 

 ذم حجؿفا دون تغر ذم الضغط. اغايية تغر  

isochore خط ثبات احلجم 

isochore 

Gr: isos= ٍمتةاو; khôra=مؽان 

بقان يؿقل تغر الضغط بتغر درجة احلرارةأ من  بؼناء 

 .isometric line ا. يةؿى أيض  احجم اجلؿؾة ثابت  

isochore transformation 

 حتول ثابت احلجم

transformation isochore 

حتول يةبب هقه اكتؼال احلنرارة إػ مجؾنة ترموديـامقؽقنة 

 ذم ضغطفا دون تغر ذم احلجم. اغايية تغر  

isochromatic line خط ثبات الؾون 

ligne isochrome 

 خط يصل بغ كؼاط مات لون واحذ.

isochronous ثابت الرتدد 

isochrone 

Gr: isos= ٍمتةاو; khronos=الزمن 

 مو تردد أو دور ثابت.

isoclinic lines خطوط ثبات ادقل 

lignes isoclines 

خننط يصننل بننغ كؼنناط ظننذ شننطف إرو ذننا ادقننل 

 كػةه.ةني ادغـطق

isodose chart خمطط ثبات اجلرعة 

graphique d' isodoses 

خمطط يبنغ الـؼناط التني تتؾؼنى جرظنات متةناوية 

 من ا صعاع.

isodynamic lines 

 إريضسـي احلؼل ادغـطق خط تساوي شّدات

lignes isodynamiques 

تصل بنغ الـؼناط ةني خطوط ظذ خريطة حؼل مغـطق

 إريض.ةني التي تتةاو  هقفا صّذات احلؼل ادغـطق

isogonals متساويات زوايا آكحراف ادغـطقيس 

isogones 

Gr: isos= ٍمتةاو; gônia=ياوية 

 .isogonic linesاكظر 

isogonic lines 

 خطوط تساوي آكحرافات ادغـطقسقة

lignes isogones 

خطننوط تصننل بننغ الـؼنناط مات يوايننا آك ننراف 

 الواحذ.ةني ادغـطق
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isohyetal line خط اهَلْطل الثابت 

ligne isohyétale 

خط يصل ببغ الـؼاط ادتةناوية اذُطنول خنالل منذة 

 معقـة أو ظاصػة معقـة.

isolated system مجؾة معزولة 

système isolé 

 .closed systemاكظر 

isolation عزل 

isolement 

ظزل مجؾة أو جزء من جفاي ظنن بؼقتنه. وقنذ يؽنون العنزل 

 .أو اامال   اأو افربا ق   اأو صوتق   اأو مقؽاكقؽق   احراري  

isomagnetic lines خطوط ثبات ادغـطقسقة 

isomagnétiques 

ةننني يؽننون هقفننا احلؼننل ادغـطق اخطننوط تصننل كؼاض نن

 ثابت الؼقؿة.

isomer إيزومري؛ ُمصاوِ ِغ 

isomère 

Gr: isos= ٍمتةاو; meros=جزء 

واحذة من كنواتغ )أو أاقنر( ذنا كػنس العنذد الؽنتع 

وكػنننس العنننذد الننن رع ولؽـفنننا تؽنننون ذم حنننآت 

خوا  إصعاظقة خمتؾػة. ويةؿى ذا اؿومقة خمتؾػة و

 .nuclear isomer اأيض  

isomeric transition  ّاكتؼال َتَصاُوغي 

transition isomérique 

حتول مش  منن متامانب كنووع إػ متامانب آخنر مع 

 ضاقة أقل.

isometric line خط ثبات الؼقاس 

ligne isométrique 

 .isochoreاكظر 

isometry  تؼايس؛ تساوي الؼقاَسنْي 

isométrie 

ظذ هضناء  xمن هضاء مسع  fذم الرياضقاتج تطبقق 

 xحقنث تؽنون ادةناهة بنغ أع كؼطتنغ منن  yمسع 

 .yذم  fمةاوية لؾؿةاهة بغ صورتقفام وهق 

isomorph متشاكل 

isomorphe 

مراب مو بـقة بؾورية متطابؼة م  بـقة مراب آخر لنه 

 تراقب اقؿقا ي خمتؾف.

isomorphism َتَشاُكل 

isomorphisme 

وجود مادتغ أو أاقر ذام كػس البـقة البؾورينة ب قنث 

 يؿؽـفام تشؽقل حمالقل صؾبة.

isoseismal line خط ثبات الزلزالقة 

ligne isoséismale 

خط ظذ شطف إرو تؽون مجق  كؼاضه مات صنذة 

 يلزالقة واحذة.

isospin سبني كظريي 

isospin 

 .isotopic spinاكظر 

isotherm خط ثبات درجة احلرارة 

isotherme 

درجننات خننط يصننل بننغ الـؼنناط التنني تؽننون هقفننا 

 .isothermal line ااحلرارة متةاوية. يةؿى أيض  

isotherm transformation 

 حتول ثابت درجة احلرارة

transformation isotherme 

 حتول مرع ذم درجة حرارة ثابتة.

isothermal line خط ثبات درجة احلرارة 

ligne isotherme 

 .isothermاكظر 
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isotone متساوية الـرتوكات 

isotone 

واحننذة مننن كننو  ذننا كػننس ظننذد الـسوكنناتأ لؽـفننا 

 يتؾف ذم ظذد الزوتوكات.

isotope كظري 

isotope 

واحذة من كواتغ )أو أاقنر( ذنا العنذد الن رع كػةنه 

)كػننس ظننذد الزوتوكننات( لؽـفننا خمتؾػننة ذم الؽتؾننة 

 بةبب اختالف ظذد الـسوكات هقفا.

isotope effect مػعول كظريي 

effet isotopique 

ماتنه ذم اخلنوا   صنرلثر هرر الؽتؾة بغ كظا ر العـت

 الػقزيا قة والؽقؿقا قة غر الـووية.

isotope exchange تبادل كظريي 

échange isotopique 

تبننادل ادؽنناكغ بننغ مرتننغ مهننا كظننران خمتؾػننان  -1

ذم جنزيئغ خمتؾػنغ أو ذم مؽناكغ  صنرلـػس العـ

 .خمتؾػغ من كػس اجلزعء

من صؽل اقؿقنا ي أو  ااكتؼال مرات موشومة كظري   -2

 حالة تؽاهمية إػ أخر  بذون تػاظل اقؿقا ي.

isotope shift اكزياح كظريي 

déplacement isotopique 

 ما. صنراكزياح اخلطوط الطقػقة دختؾف كظا ر ظـ

isotopic abundance وفرة كظريية 

teneur isotopique; abondance isotopique 

 .abundanceاكظر

isotopic dating تلريخ كظائري 

datation par les isotopes 

( 14اشتعامل الـظا ر الطويؾنة العؿنر )مقنل الؽربنون 

 ذم تلريخ ادواد ادختؾػة أع حتذيذ العؿر.

isotopic dilution متديد كظريي 

dilution isotopique 

بغقننة  صننرإدخنال كظننر مشن  بننغ كظنا ر مةننتؼرة لعـ

 واتؾته وظؿر . صنرققا  حجم العـ

isotopic exchange تبادل كظريي 

éhange isotopique 

 .isotope exchangeاكظر 

isotopic spin سبني كظريي 

spin isotopique 

ظذد اؿومي لؾفذروكات يةتعؿل لؾتؿققز بنغ أهنراد 

جمؿوظنة منن اجلةنقامت يتؾننف هنقام بقـفنا بخواصننفا 

وهقام ظذا ملك تظفر متطابؼة مقال ملك  الؽفرضقةقة

نننن   i-spin االزوتوكننننات والـسوكننننات. يةننننؿى أيض 

 .isobaric spinو  isospinو 

isotropic متـاحي 

isotropique; isotrope 

 خواصه متطابؼة ذم مجق  ادـاحي.

isotropic crystal  بؾورة متـاحقة 

cristal isotrope 

ذم الـؼننل احلننرارع بؾننورة تؽننون خواصننفا الػقزيا قننة 

والؽفربا ي وخواصفا الضو قة وشنواها هني كػةنفا 

 ذم ال آدماهاتأ االبؾورات ادؽعبقة.

i-spin سبني كظريي 

spin-i 

 .isotopic spinاكظر 

iterative method صريؼة تؽرارية 

méthode itérative 

ضريؼننة حلةنناب كتقجننة مرغننوب هقفننا بواشننطة دورة 

تا ج تؼسب أاقنر هنلاقر مؽررة من العؿؾقات تعطي ك

 .واقعقةمن الـتقجة ال
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j-j coupling j-j آقرتان    

couplage j-j 

 ؼةةر رً ب ض ةة  -غالةةي وكةةيه  وهةةا  للةةيظي  ل ةة ون 

درعةةي طلبلةةص لياةة  غالةةي إىل    لةةار ش قةةرورٌ 

 لةةاً و ةة   j إللكةةـىه  فةةل لع  ل ةةرد  لكمةةي   

 الىر اع  لز ىً  لكة  ا ؼةر رً ى ل ة ون ا ى ل ةرد 

 لكةة   ةةة   لةةاً و ةة   ل ةةزط  ؼ نبو m لكمةةي   

ا ؼةةةر رً ى ل ةةة ون ا إىلةةةا ي إىل  ل ةةةرد  لكمةةةي   

 .lى ل رد  لكمي    ؼر رً  n ة   ليئو

jack  مأخذ؛ َمْقبِس 

jack, prise 

أد ة للياةةةةك  لكهيضةةةةائ ن ومكةةةة  أه طكةةةةيه  ةةةةا 

طال  اش طنفلى ىطن لق غ ص  حلاعةي ننةر إدػةاع 

  لقاضس  وها أى إػي عه.

jack screw رافعة لولبية 

cric à vis 

 ر   ي ىقالي طٍش لها آلوي ليل وي.

jacket ِغمد 

gaine 

 .can ىظي 

Jamin interferometer 

 مقياس جامان التداخيل

interféromètre de Jamin 

عهةاز لقوةةاس نيونةي  ىك ةةار  ل ةاز ش.  وةةه غز لةةاه 

ىلةةةيئولاه  لي زولةةةاه اةةةادرطاه نةةة   ن ةةة  ى غةةةر 

ىطةةن كس إغةةر نا نةة   ل ةةبى  ف ةةا   ل ةةفوحي 

ى فػيي ن  فبحها  خللف ن متةي ه  ظخونيزعاعوي 

ب أى ةةيض  أغةةرنا  لةةيا ضال ةةاز  ؼةةي د نوةةاس نيونةةي 

  ىك ةةارو ى رػةةي ػةةاَع  نةةه. وةةًدً نوةةاس  ىزوةةاح

أهةةر ت طةةر ػك  حلةةز ل  إىل   ي ةةي نيونةةي  ىك ةةار 

 .Jamin refractometer ا ل از. و مى أوٌض 

Jamin refractometer مقياس جامان التداخيل 

refractomètre de Jamin 

 .Jamin interferometer ىظي 

jamming تشويش 

brouillage 

طر ػك  ق يد ب  الط االش ى لي د ر ط ة  ه إقةارة  ةؾ 

 قرورة لررعي أهنا ط وق كش   إلقارة  ؼي يضي.  ي يضي

JFET جفيت 

JFET 

 .Junction field effect transistor ىظي 

JET جيت 

JET 

 .Joint European Torus ىظي 

jet نّفاث، نْفث، نافورة 

jet 

 طوار     ائ  افائك أى  ازا  لر ق ضشرة     لحي ىلوقي.

jet propulsion َدْفٌع نفاث 

poussée de propulsion 

ط ةةوؾ  ل ةةارىخ أى  لبةةائية أى أوةةي  يك ةةي أػةةيي 

 ضي فبي حميك ىفاث.

jib crane ِمرفاع ذراعي 

grue à flèche 

 ر   ي  زىدة ضار ع كيولي ضارزة  لحيكي.
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joint ُوْصلة 

jonction 

  يىل   ط اع فلك  أى   ارو  لللوار.

Joint European Torus 

 املشرتكمفاعل آندماج األورويب 

JET 

 .JETضة   ةيخيل

Josephson effect مفعول جوزفسون 

effet Josephson 

 يىر أزى ج  إللكـىىاش    ىانك  ائق إىل آػي نؿ 

 ك قي نازلي طف ك ضونهل ضي فبي  ف يع  لنفق.

joule جول 

joule 

ى غةةةرة  لبانةةةي اأى  ل مةةةكا ب دلةةةي  لي غةةةر ش 

ضةةه نةةية   لرىلوةةي. ىهةةي و ةةاىً  ل مةةك  لةةاً طقةةيط

ـٌ    قرهتا ىويط  ى غةر ننةر ا طنلقةك ىقبةي طيظؾهةا  ة

 . Jب  نحى  لقية ىعهلهان ىوي ز  ا ضاحليف   ى غرٌ 

Joule effect مفعول جول 

effet Joule 

ً  لناطج ن   يىر طوار كهيضائ  ب  قاى ي.   فظي  حلي ر

Joule heating تسخني بمفعول جول 

échauffement par effet Joule 

  قاى ي. ذ ش  ادة ب كهيضائ  طوار  يىر لري  حلي رة طيلور

Joule's law قانون جول 

loi de Joule 

ب  لـ يدونا وةة ق نةةاىيه وةةنن نةةؽ أه  لبانةةي  -1

 . لر ػلوي ل از  ثايل   لقلي ن  غجمه

ب  لكهيضااق ناىيه ونن نؽ أه  لباني  حلي روةي  -6

W   قةةررة ضةةاايع  للةة  ويلةةرها طوةةار كهيضةةائ 

ػالع  R(Ω)ومي ب  قاى ي  I(A)  لمي قرطه 

ط اىً عر ا  يض  قرة  للوار ب  t(s)ز       

 .W=I² R t ؼقاى ي ىب  لز   

junction ُوْصلة 

jonction 

 للحةةاط ضةة   ةةادط   ياةةلل  مللفلةة ن  ثةةك  -1

 ي روي. الط اع ض   لزو  ب  ؼزدىعي  لكهيغ

 نبقي  ل  ير ض   نبقل  مللفل  ب ىةيع  لنانلوةي  -6

 .p-n لكهيضائوي    ى   ىانكن  ثك  ليالي 

 الط ةةاع ضةة  ىةةانل  أى أكثةةي ب ػبةةي  ىقةةك  -3

  لباني  لكهيضائوي.

junction diode  ُصيلديود و  

diode de jonction 

دوةةيد ى ةة  ىانةةك هةةرث  وةةه  وةةز ش  للقةةيو  ب 

 ا. و ةمى أوٌضةpى  n ليالي ض  ىين  ى    لنانك 

junction rectifier. 

junction field-effect transistor 

 ترانزستور مفعول احلقل الوصيل

transistor à effet de champ de jonction 

 .JFET اىو مى أوٌض  field effect transistor ىظي 

junction transistor ترانزستور وصيل 

transistor à jonctions 

 .transistor ىظي 

Jurin's law قانون جوران 

loi de Jurin 

أى ةةيت قةة يً  اوةةنن نةةؽ أىةةه غةة  و مةةس عزئٌوةة

ىطيطيو  ρب فائك كثا له  نائٌل  rى   نبيو  لر ػ  

 h ٌه  ل ائك ويطفة  ب  فى ةيت   ةا ي  γ ل بح  

 αغوةةةة   h=(2γ/rgρ)cosαط بةةةةى ضال النةةةةي 

ظاضلةي  gز ىوي  لللس ض   ل ائك ىعرر ه  فى ةيت ى

  لل ارع  فريض.
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K electrons K إلؽرتوىات الطبؼة    

électrons-K 

إلؽسوكاا الطلطةؼاادلطليطخؾقاادلذملطلااعدطالطد عااي  ل

طإللؽسوكاا الو اايلإلؽسوكاا الدقؿاادلظااي   ل

يساا ويلطلوطحاايدلوظااي   للnسااايلطلؽؿااو يلطلي ق

 طألظظؿيلذملطلعد لطثـ ن.

K meson K موزون 

meson K 

(لوكاوطدكلsجسقملأويلل ملفل نلكاوطدكلرييا  

 .kaonل (.ليسؿىلأيًضلū ض  ل فوقل

K shell K الطبؼة 

couche-K 

ضةؼدلطإللؽسوكا الطليطخؾقادلطألدايىللإللطلـاوط لذمل

لطلعد لوطلعي لطألظظؿيللإللؽسوك الفقف لطثـ ن.

K-electron capture K اإللؽرتون  سـرأ  

capture d'un électron-K 

لK انلضةؼ فا لطليطخؾقادلل كوط لطلعد لإلؽسوًكالشايأ

يم يلإللحتويا لأحايلويونوكا الطلـاوط لإللكاسونل

لدل ث للذلك: وصيودلكسيـول

ل     
      

      
     

k-line K اخلط 

raie-k 

خطلممقزلذملضقفلطألصعدلطلسقـقدللعد ل ا ليـأاللظانل

 .Kإث د لطإللؽسونل

kaleidoscope منظار األشؽال 

kaléidoscope 

Gr: kalos= مجق;eidos=ظفي ;skoppein=يـظي 

لعةاادل ملػاادل اانلأكةااوىللويطخؾااهل ياناا نلضويؾ اا نل

 وضااوظ  نلوحقاا لل60˚ضااقؼ  نلوقااـفولةطوياادل

نأؽالنلأخقؾدل  ؽيد ل ـ ظؿدلووطشاطدلطنكعؽا  ل

طد   يلللصودلأجس ملصغر ل ؾوكدل وضوظدلذملأحيل

ضيذملطألكةوىل.ليؿؽنل أ  ي لطألخقؾدلطد أؽؾدل انل

 خالللثؼ لذملضيفلطألكةوىللطآلخي.

kaon كاوون 

kaon 

 .K mesonطكظيل

Kater’s pendulum ىواس كاتر 

pendule de Kater 

ضايلكوط لظؽو ليس عؿ لل عقنيلث و دلطل س دعلطألد

gويدددلي للفل نلدضق ل زو لذملضيفقهلوؿوصاودينلل

 هي زلحوللحيفلك ل ـفولو لثرلطلثؼ لدلطألدضقد.

katoptric system ية معاكسةصـرمنظومة ب  

système catoptrique 

 ـظو دليـازطحلفقف لطخلق للو دما هل عا كلللؾؿحاودل

إةطحدلطجلساملوأاؽ ل اوطة للللؾؿحاودلطلضو يلليىل

  .شايلؾؿـظو  الطلؽ ل خالفًل

keeper حافظة 

armature d'aimant 

دطعدل انلطدييايلطلؾانيلنوضاصلل صا لوانيلضايذمل

 طلػي للؾحػ ظلظذل غـط ه.لَكْضو  غـطقللوأؽ ل

kelvin كؾػن 

kelvin 

وطحي ل دجادلطدايطد لطدطؾؼادلذملمجؾادلطلوطحايطال

 اانل دجاادلل1/273,16دلو اايلنساا ويلSIطليولقاادل
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طديطد لطدطؾؼدللـؼطدلطدا  لطلثالثقاددلونعا  لل دجادل

 .Kوطحي لشؾزيو .لويي زلهل لو ديفل

Kelvin bridge كؾػن سـرج  

pont de Kelvin 

كفيو  يللؼق  لطدؼ و  الطلصغر لظذلريطدللسايج

 وضسطن.لسايج

Kelvin effect مػعول كؾػن 

effet Kelvin 

كؿونلونيلخم ؾفلأجزط لك د لليىلوجو للكأو لفيق

ل فاايقلذمل دجاا الحاايطد لأجزط ااه.لويسااؿىلأيًضاا

Thompson effect. 

Kepler's laws قواىني كبؾر 

lois de Kepler 

لثالثدلدوطكنيلأش شقدلنصفلحيكدلطلؽوطك :

ي حيكلك لكوك لذمل يطدلصاؽؾهلدطاصلكا د لل-1

لحت  لطلأؿللأحيلحميدقه.

طد جهلطديشومل نلطلأؿللإلليؿسحلكصفلطلؼطيلل-8

لطلؽوك ل س ح ال  س ويدلذملأة ـدل  س ويد.

 يوصلطلاز نلطلاالةمللؽايليا ملكوكا ل ودناهلل-3

 ي ـ ش ل صل ؽع لكصفلطدحودلطلؽةرلديطده.

kerma  كريما 

kerma 

لؾعةاا د للططلط داادلطديكقاادلطدحاايد لذملطداا    لطخ صاا دًل

(kinetic energy released in matter)و اايلل

جمؿااوعلطلط داا الطديكقاادلطلةيط قاادللؽاا لطجلسااقوال

طدأحوكدلطد ولي لو لثرلطإلصع علطدميِّنلذملحجملصغرل

ظذلك ؾدلطد   لذملذلكلطدجام.لل  نل    ل عقـدل ؼسو ًل

 .grayوطحيهت لذملمجؾدلطلوطحيطالطليولقدل يلريطيل

Kerr cell خؾوة كري 

cellule de Kerr 

و ينل ساا وينيل  ااوطةينيلخؾقاادل ملػاادل اانلإلؽااس

 غؿودينلذملش   لذيل ػعاوللكفيضاو يلصاييي.ل

يؿؽنلدطصلطلضو لطدس ؼط لطد دلذملطخلؾقادلو طةقا ل

 حؼ لكفيو  يلظذلطإللؽسو ين.

Kerr electro-optical effect 

 يصـربمػعول كري الؽهر

effet Kerr électro-optique 

 طكؽس دل ض ظفليس حثهلحؼ لكفيو  ي.

Kerr magneto-optical effect 

 يصـرالبسـي مػعول كري ادغنطو

effet Kerr magnéto-optique 

نغاارطالطخلااوطضلطلضااو قدلطنشاا ؼط وقدللسااطحل

ظاا كلل اانل اا   ل غـطقسااقدلحيييياادلنـاا  لحاانيل

 ن ؿغـطلطد   .

ket   كِت 

ket 

فض  لطد نالطد جهليي ازلإلقاهللصاي نلظـ لصايظـ

يوضااصلويطخؾااهل لقاا ليأاارلإللطد لاادلل< |واا لي زل

 .<ψ|طلؽؿو قدلطل يليصػف لطلؽتدل ث ل

kilogram كوؾو غرام 

kilogramme 

وطحااي لطلؽ ؾاادلذملمجؾاادلطلوطحاايطالطليولقاادلو اايل

و ل عييفلك ؾدلطلـؿوذجلطليويلللؾؽقؾوريطملطدحػوظل

ذملطدؽ اا لطلاايويلللااووةطنلوطدؼاا يقللذملشااقػيل

ل.kgنيلكغلأول فيكس (دلويي زللهلو ديف

kilowatt-hour كوؾو واط ساعة 

kilowatt-heure 

فلديد لصايوطحي لض ددلنس ويلطلعؿ لطدـجزلليىل

 ؼاايطد  لكقؾااولوطسلذملشاا ظدلوطحااي دلويي اازلهلاا ل

 .kwhو ألحيفل
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kinematic viscosity coefficient 

 معامل الؾزوجة احلركوة

coefficient de viscosité cinématique 

Gr: kinêtikos=حيك   

  ؼيطدليس ويلكسةدل ع   للزوجدلطد  صلإللكث ف ه.

kinematics عؾم احلركة 

la cinématique 

Gr: kinema=حيكد  

فايعل انلظؾااملطدقؽ كقاكلياايد لحيكادلطألجساا مل

 فلطلـظيلظنلطلؼوىلطدمثي لفقف .صايو

kinetic energy صاقة حركوة 

énergie cinétique 

طلط داادلطل اايليؽ سااةف لطجلسااملوسااة لحيك ااهلو اايل

نس ويلطلعؿ لطلعيليـجزهلطجلسمللعو نهلإللطلسؽونل

و لـسةدلإلل يطدا ل عاني.لو ايلنسا ويلذملطلػقزيا  ل

طل ؼؾقييدل
 

   
ظ هلشاايولmذملح لدلجسملك ؾ اهللل 

لIظط ل ااهلظاازملدلأ اا لذملح لاادلجسااملvطنكسااح وقدل

ف سا ويللωظدلطلزطويادلساايو لـسةدلإللحمودلييودلو ل
 

   
دلوذملكظييدلطلـساةقدلنسا ويلطلط دادلطديكقادل 

حقا لل  (    ):ل  جلسملك ؾ هلطلساؽوكقدل

mك ؾدلطجلسملطديكقدلولcلظدلطلضو لذملطخلال .شايل

kinetic friction احتؽاك حركي؛ احتؽاك اىزالقي 

frottement cinétique 

أحيمه لظاذلطح ؽ كلونيلشطحنيل  ال سنيليـازل ل

لμkظدلث و ددلو ع   لطنح ؽ كلطديكايلسايطآلخيلو

دو لطنح ؽا كللFkحق للμk=Fk/Nيعطىلو لعالددل

 طلؼو لطلـ طؿقدلظذلطلسطحني.لNطديكيلو

kinetic theory of gases 

 النظرية احلركوة لؾغازات

théorie cinétique des gaz 

كظييدلنع ؿيلظذلكونلطلط دادلطليطخؾقادللؾغا ةل ايل

 طلط ددلطديكقدللؾجزيئ الطل يلي للفل ـف .

kinetics عؾم التحريك 

la cinétique 

 .dynamicsطكظيل

Kirchhoff's current law (KCL) 

 قاىون كريشوف لؾتوارات

loi de Kirchoff pour l'intensité 

طل ق دطالطل يلليـ لظذلأنلطدجؿوعلطجلزيللأيطا

 نؾ ؼيلذملأيدلظؼي لذملطليطد ليس ويلطلصػي.

Kirchhoff's law قاىون كريشوف 

loi de Kirchoff 

ذملطإلصع عدليـ لظذلأنلكسةدلطإلصايطديدلطلطقػقادل

إللطن  ص صقدلطلطقػقدلأليلجسملك نلظـايل دجادل

 حيطد ل عقـدل يلكػسف لجلؿقصلطألجس م.

Kirchoff's voltage law (KVL) 

 قاىون كريشوف لؾػؾطوة

loi de Kirchoff pour le voltage 

يـ لظاذلأنلطدجؿاوعلطجلازيلجلايط طالطل قا دلذمل

طدؼ و ددلذملظيو ل انلظايىل طد لكفيو  قادل غؾؼاددل

يس ويلطدجؿوعلطجلزيللؾؼوىلطدحيكادلطلؽفيو  قادل

 ذملنؾكلطلعيو .

Klein-Gordon equation 

 غوردن-معادلة كالين

équation de Klein-Gordon 

 ع  لدلذمل قؽ كقاكلطلؽاملطلـساةويلنصافلحؼاولل

لييؿدلطلسةنيدل ث لطدقزوك ادلو ي:طجلسقوالطلع

(
  

   
      ) (   ) لل  

لxطلؽ ؾادلوللmوشايلطدمثيلطلالواللل  طلز نلولtحق ل

 طليطلدلطدوجقدللؾحؼ لطلسؾَّؿي.لφطإلحيطثيلطدؽ ينلول
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Kronecker delta دلتا كروىوؽر 

delta de Kronecker 

ل0 طلدلدي ضقدلذمل  حولنيلنلخاعلدقؿ انيلفؼاطلمها ل

لحنيلي س وي ن.ل1حنيلنلي س وىلطد حوننلو

Krypton كريبتون 

Krypton 

Gr: kruptos=خمةَّل 

ظي هلطلعديللKrكقؿق  يلر ةيلخ   لد زهللصايظـ

ظااييملطلؾااونلل83,80وك ؾ ااهلطلعدياادلطلـسااةقدلل36

 ذمل   لأك وق لطإلك د .ل وطليط حدليس عؿ لأحق كًل

Kundt effect مػعول كوىدت 

effet Kundt 

 .Faraday effectطكظيل

Kundt’s tube أىبوب كوىدت 

tube de Kundt 

ظدلطلصوالذملطلغ ةطالذملطيوفلشايجف ةللؼق  ل

ف ل نلطلضغطلو دجدلطدايطد لوطليضووادلفق  حؽمل

 ورر  .

*   *   * 
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L electrons L إلؽرتوكات الطبؼة 

électrons-L 

مدـ الـدقاة ذم الدت ات  اإلؽسوكات الطبؼة الثاكقة بدء ً 

ادتعددء ة اكلؽسوكدداتي وإلددل اكلؽسوكددات التددل 

ي وظدء إلا n=2سددل تقصػ بالعدء  الؽؿدقمل الي ق

إظظؿل ذم الت ة ثامكقة مقزظة ذم ضبؼتدغ رديظقتغ  

ورقفدا شدتة  2pورقفدا إلؽسوكدان والطبؼدة  2sالطبؼة 

ا أق  .صدكإلؽسوكات حءًّ

L shell L الطبؼة 

couche-L 

 ضبؼة اكلؽسوكات الءاخؾقة الثاكقة ذم الت ة.

labeled compound مرّكـب مقسقم 

composé étiqueté (marqué) 

ميّكدب حيتقي ظذ كؿقة مـ كظر مشع بحقث يؿؽـ 

 أو ذم مـظقمة أخيى.ياكف ذم اجلسؿ شدياقتػا  

labeled molecule جزيء مقسقم 

molécule étiquetée (marquée) 

جزي  اشتعقض ظدـ إحدءى ا اتدف بـظدر مشدع مدـ 

 كظا يإلا.

laboratory system مجؾة ادخرب ادرجعقة 

système du laboratoire 

هلا ظدـ مجؾدة  امجؾة إشـا  ميجعقة ميتبطة بادخز متققزً 

 بؿيكز ثؼؾ إجسام ادتحيكة.اكشـا  اديتبطة 

lactometer مؽثاف احلؾقب 

lactomètre 

جفاز مؼقدا  كثاردة يسدتعؿؾ لؼقدا  كثاردة ا ؾقدب 

 لؽشػ الغش رقف.

ladar ٓدار 

ladar 

مـظقمددة تتّبددع لؾؼددتا ػ تسددتعؿؾ حزمددة مددـ الضددق  

ظـ حزمة  ا ا ية مـ مقجات مؽيويدة  اادي ل ظقًض 

ظة الؼتيػدة وا تػاظفدا سدديلؾحصقل ظدذ ققاشدات ل

وادماإلفا وبعءإلا. مشتؼة مـ إحيف إوػ لؾعبا ة 

laser detecting and rangingاي وتسدؿك أيًضد 

laser radar. 

lag angle  زاوية التلخر 

angle de retard 

ردي  الطدق  بدغ مؼدءا يـ جقبقدغ هلدام كػدت التددقاتي 

أحءمها ميجعدل يؽدقن ضدق ه أكدز مدـ أخدي  دتا 

 .الػي 

lag of phase تلخر دم الطقر 

retard de phase 

تلخي حيكة  و يدة ظدـ أخديى بحقدث يصدبه بقدـفام 

رددي  ذم الطددق ي مثددؾ تددلخي مقجددة التقددا  ادتـدداوب 

السا ي ذم  ا ة حتقي مؼاومة وحتييضدقة ظدـ مقجدة 

 التقتي ادسؾَّط ظؾقفا.

Lagrange's equations معادٓت ٓغراكج 

équations de Lagrange 

جمؿقظة معدا ٓت تػاضدؾقة مدـ اديتبدة الثاكقدة تديبط 

جلؿؾددة جسددقامت وإحددءاثقا ا  Tبددغ الطاقددة ا يكقددة 

ي وإلـددا  tوالددزمـ  Qiوالؼددقى ادعؿؿددة  qiادعؿؿددة 

معا لة لؽؾ   جة مـ   جدات حييدة اجلؿؾدة والتدل 

  nظددددددددددء إلا 
 

  
(

  

  ̇ 
)  

  

   
حقددددددددددث     

  ̇   و              
   

  
. 
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lagrangian دالة ٓغراكج 

lagrangien 

الػي  بغ الطاقة ا يكقة والطاقدة الؽامـدة دجؿقظدة 

ظـددف بءالددة ذم اكحددءاثقات ادعؿؿددة  اجسددقامت معددزً 

 ظات ادعؿؿة.سديوال

Laguerre functions  ٓغري»دوال»  

fonctions de Laguerre 

  وال حتؼؼ ادعا لة التػاضؾقة 

 
   

   
 

  

  
 (

 

 
 

 

 
  )     

  وإلل تلخت الشؽؾ  
 

إلدل       حقث        

 .«ٓغر»حءو يات 

Laguerre polynomials  ٓغري»حدوديات»  

polynômes de Laguerre 

التػاضدؾقة اططقدة مدـ  «ٓغر»ا ؾقل الؼاكقكقة دعا لة 

 اديتبة الثاكقة وتعطك إلته ا ءو يات بالعالقة العامة 

  
     

     

  

  

   
          

Lamb shift اكزياح ٓمب 

déplacement de Lamb 

و  2s1/2الػددي  الصددغر بددغ مسددَتَقَيل ضاقددة ا ددالتغ 

2p1/2  ذم ا ة اهلدددء وجغ الـاصدددل ظدددـ التددد ثي بدددغ

 ا ؼقل الؽفيضقسقة وادا ة.

lambda particle اجلسقؿ ددا 

particule lambda 

وكتؾتدف  1/2شدبقـف  λجسقؿ أويل غر مشحقني  مزه 

كتؾة الزوتقن. يؿؽـ أن حيؾ حمدؾ الـدسون  1.1ؾغ بت

 ذم الـقاة رتـشل كقاة غر مستؼية.

lambert ٓمربت 

lambert 

واحددءة ققددا  السددطقئ الضددق ل وتسدداوي شددطقئ 

شطه مثايل التبءيء ُيصء  أو يعؽت الضدق  بؿعدءل 

 Lإلا صدددديلدددقِمـ مدددـ كدددؾ شدددـتقؿس ميبدددعي خمت 1

10وتساوي 
 .(Lx)لقكت  4

Lamé constants ثابتتا ٓمقف 

constantes de Lamé 

ثابتتددان تيبطددان اكجفددا  بآكػعددال ذم مددا ة ميكددة 

 .(μ)ومقق  (λ)متـاحقةي وييمز هلام با يرغ دءا 

laminar boundary layer 

 صبؼة حدية صػقحقة

couche limite laminée 

ضبؼددة  ققؼددة مددـ مددا ع يتددءرؼ ذم أكبددقب تددز ا  رقفددا 

يع مدع شدديظة ادا ع بالـسبة إػ السطه ظذ كحدق شدي

 .االبعء ظـفي ويؽقن اجلييان رقفا صػقحقً 

laminar flow جريان صػقحل 

écoulement laminaire; flux laminaire 

جييان يتحي  رقف اددا ع ضبؼدات أو صدػا ه متقازيدة 

ظات جزيئددات الطبؼددة القاحددءة مددـ شددديتؽددقن رقددف 

ادددا ع متسدداوية إاا كددان اجلييددان ذم أكبددقب مسددتؼقؿ 

 ظة اجلييان  ون ا ّء ا يج.شديأرؼل وكاكت 

laminated core قؾب رقائؼل 

noyau feuilleté 

سددل ـطقكقاة حءيءية دؾػ ادحدقلي أو أي جفداز مغ

كفيبددا لي ُتصددـع مددـ اليقددا ؼ ادؼطَّعددة مددـ صددػا ه 

ا ءيدددء أو الػدددقٓا معدددزول بعضدددفا ظدددـ بعدددض 

 بإكسقء التي يغطل شطحفاي أو بالق كقش.

lamp holder  ِغؿد ادصباح 

douille 

ا لؾؿصباح الؽفيبا ل وتقري وصدؾة  أ اة تستعؿؾ َمَؼيًّ

 .socket ابالشبؽة الؽفيبا قة. تسؿك أيًض 



 254 جممع اللغة العربية بدمشق

LAN شبؽة حمؾقة 

LAN 

صبؽة حقاشدقب حمؾقدة ذم مـطؼدة صدغرةي والتسدؿقة 

 .Local Area Networkاختصا  لؾعبا ة 

Landau damping ختامد ٓكداو 

amortissement de Landau 

مقجددة اإلتددزاز البالزمددا الددتي حيددءث ظـددءما  ختامددء

تؽقن جسقام ا قا  ة ظذ زيا ة متقشط ضاقتفدا ظدذ 

حساب ادقجةي ومـ ثؿ ختؿقءإلاي والؽ ذم ا آت 

 ظة حيكدة اجلسدقامت أ كدك قؾدقاًل شديالتل تؽقن رقفا 

 ظة ضق  ادقجة اديارؼة.شديمـ 

Landau fluctuations  ترّجحات ٓكداو 

fluctuations de Landau 

تغرات ذم خسا ة الطاقة دختؾػ اجلسقامت ذم مؽشاف 

 ققؼي كامجة ظـ تغرات ظشقا قة ذم ظدء  آصدطءامات 

 وذم خسا ة الطاقة ذم كؾ اصطءام لؾجسقؿ.

Landau levels مسَتَقيات ٓكداو 

niveaux de Landau 

التدددل يؿؽدددـ أن حتتؾفدددا  مسدددتقيات الطاقدددة ادؽددداّمة

اكلؽسوكددات ذم حيكتفددا السددقؽؾقتيوكقة ذم حؼددؾ 

مغـطقيسي ويتـاشدب ظدء  اكلؽسوكدات ذم كدؾ مدـ 

 مع صءة ا ؼؾ ادغـطقيس. اإلته ادستقيات ضي ً 

Landé factor عامؾ ٓكِده 

facteur de Landé 

ظامؾ ثابت يستعؿؾ لتؼءيي تغر مستقى الطاقة ذم حؼدؾ 

التصحقه الـاتج ظـ ظءم وجق  تـاشب وإلق سدل مغـطق

الؽددع لؾددت ة أو الـددقاة أو سدددل بسددقط بددغ العددزم ادغـطق

 .g-factor ااجلسقؿ واكءراظف الزاوي. يسؿك أيًض 

Langevin function دالة ٓكجػان 

fonction de Langevin 

ادسددايي سدددل  الددة  ياضددقة تصددػ السددؾق  ادغـطق

 وهلا الشؽؾ   لؾؿقا  وشؾق  العقازل الؽفيباية

           
 

 
 

Langmuir effect مػعقل ٓكغؿري 

effet Langmuir 

ـٌ حيددءث لددءى وجددق  ا ات اات كؿددقن تددليـ  تددلي

مددـخػض ظددذ متددا  مددع رؾددز حددا  اي  الددة ظؿددؾ 

ميتػع. ويستػا  مـ إلتا ادػعقل لتقلقء حزم صدءيءة 

 كالػؾزات الؼؾقية. صديمـ أيقكات بعض العـا

Langmuir plasma frequency 

 تردد بالزما ٓكغؿري

fréquence du plasma de Langmuir 

ة ذم البالزماي وإلل تسداوي شديتي   آإلتزازات غر ادـت

 mو  eي حقدث 1/2(ne2/ϵ0m)ذم مجؾة القاحءات الءولقة 

ظدددء   nو وكتؾتدددف صدددحـة اكلؽدددسون أو إيدددقن ادفتدددز

شامحقة  ϵ0اكلؽسوكات أو إيقكات ذم واحءة ا جؿ و

 .plasma frequency ااطال . يسؿك أيًض 

Langmuir probe  مسبار ٓكغؿري 

sonde de Langmuir 

 اكلؽسوكقة. أ اة لؼقا    جة حيا ة البالزما وكثارتفا

Langmuir-Child equation 

 تشايؾد -معادلة ٓكغؿري

équation de Langmuir-Child 

الدتي يدـع ظدذ أن التقدا  ذم  تعّز ظـ قاكقن تشايؾء

مع رؾطقة ادصعء ميرقظة  االثـا ل اطال ل يتغر ضي ً 

مددع ميبددع ادسددارة الػاصددؾة بددغ  اوظؽًسدد 3/2لدد   

وُط التشددغقؾ التقدداَ  صدددييغي ظددذ أن دمعددَؾ سدددياد

 بشحـة الػضا  رؼط. احمءو ً 

lanthanides ٓكثاكقدات 

lanthanides 
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الالكتاكقم  صديإتيبة الـا  ة تبءأ بعـ صديجمؿقظة مـ ظـا

(57)La (71)الؾقتقسققم  صديوتـتفل بعـLu. 

lanthanum ٓكتاكقم 

lanthane 

 صدييـتؿل إػ شؾسؾة ظـا Laكقؿقا ل رؾزي  مزه  صديظـ

وكتؾتددف الت يددة الـسددبقة  57إتيبددة الـددا  ة ظددء ه الددت ي 

 يشبف إدـققم ويءخؾ ذم صـاظة الزجاج. 138,9

Laplace equation معادلة ٓبالس 

équation de Laplace 

ذم الغداز  cظة اكتشدا  الصدقت شديمعا لة تعطل  -1

 pحقث      √  الؽامؾي تؽتب بالشؽؾ 

كسدبة ا ديا ة الـقظقدة  γالؽثاردةي و  ρالضدغط و 

إػ حيا تدف الـقظقدة  Cpلؾغاز حتت ضدغط ثابدت 

 .Cvحتت حجؿ ثابت 

 ψحقددث       اليياضددقةمعا لددة صددقغتفا  -2

  الة قابؾة لالصتؼا  ميتغ.

Laplace operator ممثر ٓبالس 

opérateur de Laplace; laplacien 

وصدددؽؾف ذم  2 مدددمثي تػاضدددع ييمدددز لدددف بددداليمز 

 اكحءاثقات الءيؽا تقة 

   
  

   
 

  

   
 

  

   
 

أمددا ذم اكحددءاثقات الؽيويددة أو غرإلددا رشددؽؾف أكثددي 

 .laplacian اويسؿك أيًض ي اتعؼقءً 

Laplace transform حتقيؾ ٓبالس 

transformée de Laplace 

∫     التؽامددؾ            
 

 
إلددق صددؽؾ  

مدددـ أصدددؽال حتقيدددؾ رق يقدددف ويسدددتعؿؾ ذم حدددؾ 

 ادعا ٓت التػاضؾقة.

laplacian ٓبالد 

laplacien 

 .Laplace operatorاكظي 

Larmor formula  صقغة ٓرمقر 

formule de Larmor 

 qلتدددل تشدددعفا صدددحـة كفيبا قدددة كؼطقدددة ا  الطاقدددة 

 ظتفا ٓكسبقية يعز ظـفا بالعالقة شديو aتسا ظفا 

  

  
 

    

     
 

 

شدامحقة اطدال   ϵ0ظة الضق  ذم اطال  وشدي cحقث 

 .الزمـ tو

Larmor frequency تقاتر ٓرمقر 

fréquence de Larmor 

ٓ مددددق  ويعددددز ظـددددف بالعالقددددة تددددقاتي مبددددا  ة 

 Bالـسددبة اجلرومغـطقسددقة و  γحقددث       

 التحييض ادغـطقيس.

Larmor orbit مدار ٓرمقر 

orbite de Larmor 

سدددل مددءا  حيكددة جسددقؿ مشددحقن ذم حؼددؾ مغـطق

مـتظؿي وإلق تياكدب حيكدة  ا ييدة مـتظؿدة ذم مسدتق 

مـتظؿددة  ظؿددق ي ظددذ ا ؼددؾ مددع حيكددة اكسددحابقة

 مقازية لؾحؼؾ.

Larmor precession مبادرة ٓرمقر 

précession de Larmor 

تيكُّه العزوم ادغـطقسقة لإللؽسوكات أو الـدقى الت يدة 

اطددا جل سدددل أو الددت ات حددقل مـحددك ا ؼددؾ ادغـطق

 بسبب العزم التي يمثي بف ا ؼؾ ذم العزم ادغـطقيس.

Larmor radius كصػ قطر ٓرمقر 

rayon de Larmor 

ذم حؼدؾ  ابالـسبة إػ جسقؿ مشدحقن يتحدي  ظْيضدقً 

مـددتظؿي إلددق كصددػ قطددي اكحـددا  مسددؼط سدددل مغـطق

 مسا ه ظذ مستٍق متعامء مع ا ؼؾ.
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laser لقزر 

laser 

. يؽؿـ مبءأ ظؿؾدف ذم امـبع إصعائ وحقء الؾقن تؼييبً 

حتؼقؼ تقزئ معؽق  لإللؽسوكات ذم حآت ظالقدة 

الػعدال ثدؿ حّثفدا ظدذ إصدءا  حزمدة الطاقة لؾقشدط 

صءيءة ضقؼة مسابطة مـ اكصعائي والتسدؿقة مملػدة 

 مـ إحيف إوػ لؽؾامت العبا ة اككؽؾقزية 

Light amplification by stimulated emission 

of radiation. 

laser amplifier مضخؿ لقزري 

amplificateur laser 

 آخي.لقز  يستعؿؾ لتضخقؿ خيج لقز  

laser diode ديقد لقزري 

diode laser 

 p-n يق  حيءث رقف إصءا  حمثقث لؾضق  ظز وصؾة 

لددءى تالقددل اكلؽسوكددات والثؼددقب والددؽ بعددءة 

 .semiconductor laser اوشا ؾ يسؿك أيًض 

laser fusion اكدماج بالؾقزر 

fusion par laser 

اشتعامل حزمة صءيءة مـ ضق  الؾقز  لتسخغ كييدة 

ة مدـ الدءوتييقم والسيتقدقم إػ   جدة تؼدا ب صغر

مؾقدقن   جددة شددؾزيق ي وإلدل   جددة ا دديا ة  100

 الالزمة لبء  التػاظؾ آكءماجل.

laser interferometer مؼقاس تداخؾ لقزري 

interféromètre laser 

. اضدق قً  امؼقا  تءاخؾ يسدتعؿؾ ضدق  الؾقدز  مـبًعد

لقحءاكقة لدقن ضدق  الؾقدز  وتيابطدف يسدتطقع  اوكظيً 

العؿددؾ بػدديو  مسددر ذم ا ددزم ادتءاخؾددة تصددؾ إػ 

مئددات إمتددا  مؼا كددًة بؿؼقددا  التددءاخؾ التؼؾقددءي 

 مسارًة قصقى. اشـتقؿسً  20التي يعؿؾ حتك 

laser radar رادار لقزري 

radar laser 

 .ladarاكظي 

laser spectroscopy مطقافقة الؾقزر 

spectroscopie laser 

 .اضق قً  اريئ مـ ادطقارقة ُيستعؿؾ رقف الؾقز  مـبعً 

laser threshold عتبة الؾقزر 

seuil du laser 

 ضاقة الضخ الصغيى الالزمة لبء  الػعؾ الؾقز ي.

latent heat حرارة ٓصقة 

chaleur latente 

كؿقة ا يا ة التدل متتصدفا أو تطؾؼفدا واحدءة الؽتؾدة 

ـء اكتؼاهلا مـ حالدة إػ أخديى الآكصدفا  مـ ما ة ظ

أو آشددتبخا  أو التسددامل  مددع بؼددا    جددة ا دديا ة 

 والضغط ثابتغ.

latent heat of fusion حرارة آكصفار الالصقة 

chaleur latente de fusion 

 .heat of fusionاكظي 

latent heat of vaporization 

 حرارة التبخر الالصقة

chaleur latente de vaporisation 

 .heat of vaporizationاكظي 

latent image خقال كامـ 

image latente 

الصق ة غدر ادي قدة ادتشدؽؾة بسدبب شدؼقط الضدق  

ظذ مستحؾب التصقيي الدتي حيتدقي ظدذ إلالقدءات 

الػضددة حقددث تتحددقل رقددف أيقكددات الػضددة إػ ا ات 

رضددة معتءلددةي وٓ تظفددي الصددق ة إٓ بعددء ظؿؾقددة 

ا  حغ تتحي  ا ات أخيى مدـ الػضدة حدقل اكطف

 الت ات إوػ.
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lateral magnification تؽبري جاكبل 

grossissement latéral 

كسددبة أي بعددء خطددل معددغ ظؿددق ي ظددذ ادحددق  

ية إػ البعدء صدديي لصق ة تشدؽؾفا مـظقمدة بصديالب

 ااططدددل ادؼابدددؾ لدددف مدددـ اجلسدددؿ. يسدددؿك أيًضددد

magnification. 

latitude  العرضخط  

latitude 

خط ومهل حقل إ ض يصؾ بغ الـؼداط ادقجدق ة 

 ًٓ أو  ظذ شطه إ ض التل تبعء ادسارة كػسفاي صام

 ي ظـ خط آشتقا .اجـقبً 

lattice شبقؽة 

réseau;treillis 

 و ي مـدددتظؿ لـؼددداط ذم الػضدددا  شددددل تيتقدددب إلـء

يؿؽددـ أن حتتؾفددا ا ات أو جمؿقظددات مددـ الددت ات 

 لتشؽؾ بؾق ة.

lattice constants ثقابت الشبقؽة 

taille de maille; pas du réseau 

 .lattice parametersاكظي 

lattice defect عقب شبقؽل 

défaut du réseau 

 اذم الشبقؽة ويسدؿك أيًضدشدل خؾؾ ذم آكتظام اهلـء

crystal defect. 

lattice parameters وسطاء الشبقؽة 

paramètres du réseau 

العء ية لؾؿتجفدات إولقدة لؾشدبقؽة البؾق يدة الؼقؿ 

 lattice اوالزوايا بدغ إلدته ادتجفدات. تسدؿك أيًضد

constants. 

lattice reactor مػاعؾ شبقؽل 

pile à réseau 

مػاظؾ كقوي قؾبف مملػ مـ صبؽة مـتظؿدة تتـداوب 

 رقفا ادا ة الشطق ة وادفءئ.

Laue camera رة ِٓوه  مصقِّ

caméra de Laue 

آلددة تصددقيي تسددتعؿؾ ذم اكعددياج ٓوه. تددءخؾ حزمددة 

إصعة السقـقة مـ خالل ثؼب ذم رقؾؿ معّء هلاي يسدجؾ 

ا ُددَزم التددل ختضددع لالكعددياج ذم البؾددق ة حتددك زاويددة 

 و ا  البؾق ة. اي ويقضع الػقؾؿ أحقاكً ˚180تؼا ب 

Laue diffraction اكعراج ِٓوه 

diffraction de Laue 

اكعددياج إصددعة السددقـقة ذم البؾددق اتي حتؼددؼ  اياتددف 

 العظؿك معا ٓت ِٓوه الثالث

 ⃗   ⃗⃗        ⃗⃗   ⃗⃗        ⃗   ⃗⃗       

ادتجفددددات إولقددددة ذم الشددددبقؽة  ⃗ و ⃗⃗ و ⃗ حقددددث 

⃗⃗   البؾق يددة ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ادتجددف ادددقجل  ⃗⃗ حقددث  ⃗⃗  

⃗⃗  ل صدددعة السدددقـقة الدددقا  ة و ل صدددعة السدددقـقة   ⃗⃗

أظددءا  صددحقحة تددءظك قدديا ـ  lو kو hادـعيجددةي و

 .Laue method امقؾي. يسؿك أيًض 

Laue method صريؼة ِٓوه 

méthode de Laue 

 .Laue diffractionاكظي 

Laurentz four-vector متَّجف لقركتز الرباعل 

vecteur à quatre dimensions 

 .four vectorاكظي 

law قاكقن 

loi 

معقـة يعز ظـف بصقغة مبءأ كظيي مستـتج مـ حؼا ؼ 

إاا حتؼؼدت كػددت  امػا إلدا أن طداإلية مدا حتدءث  وًمد

 وط ادعقـة.شديال

law of areas قاكقن السطقح 

loi des aires 
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ع ظددذ أن متجددف كصددػ  أحددء قددقاكغ كبؾددي الثالثددة ويدـد

متسداوية  االؼطي مـ الشؿت إػ الؽقكب يؿسه شطقًح 

 ثابتة.ظة السطحقة سدين الإذم أزمـة متساويةي أي 

law of conservation of angular momentum 

 قاكقن اكحػاظ آكدفاع الزاوي

loi de conservation du moment angulaire 

 .conservation of angular momentumاكظي 

law of conservation of mechanical energy 

 قاكقن اكحػاظ الطاقة ادقؽاكقؽقة

loi de conservation de l'énergie 

mécanique 

قاكقن يـع ظدذ أن جمؿدقئ الطاقدة ا يكقدة والطاقدة 

 .االؽامـة جلؿؾة معزولة يبؼك ثابتً 

lawrencium لقركسققم 

lawrencium 

يـدددتج مدددـ  يLrممّدددا بعدددء القق اكقدددقم  مدددزه  صدددديظـ

ي كتؾتدف 103ي ظدء ه الدت ي االؽالقػق كققم اصطـاظقً 

ظددء ه  ااشددتؼيا ً ي كظددره إكثددي 257الت يددة الـسددبقة 

 شاظة. 3,6وظؿي الـصػ العا ء لف  262الؽتع 

laws of motion ققاكني احلركة 

lois du mouvement 

 .Newton's laws of motionاكظي 

laws of thermodynamics 

 ققاكني الرتمقديـامقؽ

principes de la thermodynamique 

 ٔخي.الؼقاكغ التل تتحؽؿ ذم حتقيؾ الطاقة مـ صؽؾ 

layer lattice شبقؽة صبؼقة 

réseau en couches 

 .layer structureاكظي 

layer structure بـقة صبؼقة 

structure en couches 

تيتقب بؾق ي تؽقن رقف الؼقى بغ الت ات ذم مـحك 

ظددام واحددء أضددعػ مددـ تؾددؽ العؿق يددة ظددذ الددؽ 

ادـحدددك ممدددا ذعدددؾ الدددت ات تشدددؽؾ ضبؼدددات مثدددؾ 

 .layer lattice اأيًض  الغيارقت. تسؿك

lead رصاص؛ سؾؽ تقصقؾ 

plomb 

 82ي ظددء ه الددت ي Pbكقؿقددا ل  مددزه  صددديظـ -1

كؼطددة اكصددفا ه  207,2وكتؾتددف الت يددة الـسددبقة 

 1751شددددددؾزيق  وكؼطددددددة غؾقاكددددددف  327,4

ذم مءخيات  اشؾزيق . رؾز ثؼقؾ يستعؿؾ أقطابً 

 .لؾحامية مـ اكصعائ االسقا ات و  ظً 

يسددتعؿؾ لقصددؾ كؼطتددغ ذم  شددؾؽ كاقددؾ معددزول -2

  ا ةي أو َكبْؾ لقصؾ جفاز كفيبا ل بؿلخت التقا .

lead isotopes كظائر الرصاص 

isotopes du plomb 

ي 204Pbإلدددل الـظدددا ي ادسدددتؼية إ بعدددة لؾيصدددا  
206Pb 207يPb 208يPb  202وكظر مشدع آخدي إلدقPb 

 شـة. 53000لف ظؿي كِْصػّل يؼا ب 

leakage current بسـرتقار الت  

courant de fuite 

تقا  كفيبا ل ذيي ظـ غر قصء مـ كاقؾ إػ آخي أو 

إػ إ ض بسبب خؾدؾ ذم العدزل وإلدق صدغر ظدا ًة 

 مؼا كة بتقا  الءا ة الؼصرة.

least action principle مبدأ الػعؾ األصغر 

principe de moindre action 

مبءأ يطبؼ ظدذ اجلؿدؾ الءيـامقؽقدة ادحارظدة ويدـع 

ظذ أن لؾػعؾ ققؿدة مسدتؼية مدـ أجدؾ ادسدر الػعدع 

بغ كؼطتغ مؼا كة بادسرات ادختؾػة إخيى بقدـفام 
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التل تؽقن لؾطاقة الؽؾقة رقفدا الؼقؿدة الثابتدة كػسدفا. 

 .principle of least action اتسؿك أيًض 

least circle of aberration 

 دائرة الزيغ الصغرى

cercle minimal de confusion ou 

d'aberration 

 .circle of least confusionاكظي 

least energy principle مبدأ الطاقة الصغرى 

principe de l'énergie minimale 

يـع ظذ أن اجلؿؾدة الءيـامقؽقدة ٓ تؽدقن ذم تدقازن 

 حءإلا إ كك.مستؼي إٓ إاا كاكت ضاقتفا الؽامـة ذم 

LED ديقد مصدر لؾضقء 

LED 

 .light-emitting diodeاكظي 

left-hand rule ىسـرقاعدة القد الق  

règle de la main gauche 

ادماه ا ؼؾ الـاتج ظـ تقا  كفيبا ل  يقضع إ ام  -1

ى بادماه حيكدة اكلؽسوكدات رتؾتدػ سديالقء الق

بؼقددة أصددابع القددء حقلددف بادمدداه خطددقط ا ؼددؾ 

 .ادتقلء مـفسدل ادغـطق

الؼددقة التددل هلضددع هلددا تقددا  كفيبددا ل ذم حؼددؾ  -2

ى اك ددام سددديمغـطقيسدد  دمعددؾ أصددابع القددء الق

والسبابة والقشطك متعامءة ظذ بعضفا وتقضع 

القشددطك بادمدداه التقددا  آصددطالحل والسددبابة 

 بادماه ا ؼؾ رقشر اك ام إػ جفة الؼقة.

Legendre equation  لقجـدرمعادلة  

équation de Legendre 

 معا لة تػاضؾقة مـ اديتبة الثاكقة صقغتفا كأيت 

                        

 ظء  حؼقؼل مقجب.  حقث 

Legendre polynomials حدوديات لقجـدر 

polynômes de Legendre 

 حءو يات تعطك بالعالقة 

      
 

    

  

   
        

 دعا لة لقجـء .وإلل حؾقل 

lens عدسة 

lentille 

قطعة مـ الزجاج أو أية ما ة صػارة وجفاإلا مـحـقان 

 ًٓ لؾجسؿ القاقع أمامفا  ظامة ومصؼقٓن تشؽؾ خقا

 والؽ باكؽسا  إصعة الضق قة رقفا.

lens power مؼدرة العدسة 

puissance de la lentille 

 .power of lensاكظي 

lepton لبتقن 

lepton 

جسدقؿ أويل مثدؾ اكلؽددسون أو ادقدقن أو الـسيـددق أو 

مدع اجلسدقامت إخديى  اضدعقػً  امضا ا ا تت ثي تد ثيً 

 وٓ تشا   ذم الت ثيات الؼقية وإلل كؾفا ريمققكات.

lever ْؾ  عتؾة، خمخ

levier 

قضقب متغ يسدتـء إػ كؼطدة ويسدتعؿؾ لتحييدؽ أو 

 رددع  ددؾ ثؼقددؾ بلحددء ضيرقددف بقاشددطة تطبقددؼ قددقة 

 رة ظذ ضيرف أخي.صغ

levorotatory قا   سـريساري الدوران؛ مخ

lévogyre 

صػة دا ة تءيي مستقي اشدتؼطاب الضدق  اددا  رقفدا 

بعؽت ادماه  و ان ظؼدا ب السداظة كدام يدياه  اصدء 

 مقاجف ٓكتشا  الضق .



 262 جممع اللغة العربية بدمشق

LF تردد مـخػض 

basse fréquence 

 .low frequencyاكظي 

libration مَقَسان 

libration 

اإلتزاز حؼقؼل أو طاإليي جليم شداموي حدقل حمدق ه 

كام ييى مدـ اديكدز الدتي يدءو  حقلدفي مثدؾ مقسدان 

 الؼؿي كام ييى مـ إ ض.

lidar لقدار 

lidar 

لقز يددة ذم جمددال  اتؼـقددة تشددبف الدديا ا  تسددتعؿؾ حزًمدد

إصعة حتت ا ؿيا  مسدتؿية أو كبضدقة لالشتشدعا  

 light infraredظـ بعء. الؽؾؿة اختصدا  لؾعبدا ة 

detection and ranging. 

lifetime of an excited state عؿر حالة مثارة 

durée de vie d'un état excité 

كدان أم ا ة  االزمـ القشطل التي تبؼك رقف اجلؿؾةي جزيًئد

 أم كقاةي ذم حالة مثا ة قبؾ ظق  ا إػ ا الة إشاشقة.

lifetime of carriers عؿر احلامالت 

durée de vie des porteurs 

الددزمـ القشددطل الددتي تبؼددك رقددف حددامالت الشددحـة 

إمدا الؽفيبا قةي إلؽسوكات وثؼدقبي قبدؾ أن ختتػدل 

 باحتا  بعضفا مع بعض.إلا أو شديبل

light ضقء 

lumière 

الددتي تؼددع سدددل جددز  مددـ ضقددػ اكصددعائ الؽفيضق

ي اكدداكق مددس تؼييًبدد 730و  400أضقالددف ادقجقددة بددغ 

 اككسان.تتحست بف ظغ 

light filter مرشح ضقئل 

filtre optique 

ضبؼة مـ الزجاج أو اجلالتغ أو أي ما ة أخيى تسدتعؿؾ 

ـ إضقال ادقجقة الضق قة.  لتؿييي جمال حمء  م

light guide دلقؾ ضقئل 

guide d'onde optique 

تسددؿقة لؾقددػ الضددق لي وإلددق لقددػ مددـ الزجدداج أو 

مدؿ يـؼدؾ الضدق  بدغ  1البالشتقؽ قطيه ظا ًة أقؾ مدـ 

و ة ظذ اشتؼامة واحءة. وإاا كدان ضديكؼطتغ لقستا بال

 .light pipeمؿ  يسؿك  5الكحق  اقطي الؾقػ كبرً 

light source مـبع ضقئل 

source de lumière 

مـ أصؽال الطاقة إػ ضدق  مي دل  جفاز حيقل صؽاًل 

 مثؾ ادصباح الؽفيبا ل ادتقإلج وغره.

light waves  ضقئقةمقجات  

ondes lumineuses 

 730و  400مقجات كفيضقسقة أضقاهلا ادقجقة بدغ 

 .اكاكقمس تؼييبً 

light year سـة ضقئقة 

année-lumière 

واحددءة مسددارة رؾؽقددة تسدداوي ادسددارة التددل يؼطعفددا 

الضددق  ذم اطددال  ذم شددـة صؿسددقة وشددطقة واحددءةي 

 تييؾققن كقؾقمس. 9,46 اوإلل تعا ل تؼييبً 

light-emitting diode صدر لؾضقء  ديقد مخ

diode électroluminescente 

مدـ مدقا  كصدػ  p-n يق  صغر مملػ مـ وصدؾة 

كاقؾة مثؾ ز كخقء الغالققم يصء  الضق  لءى مديو  

مشددع لدد زواج  صددديتقددا  أمددامل رقددف كتقجددة احتددا  مبا

الػا ضدددة بدددغ إلؽسوكدددات ظصدددابة الـؼدددؾ وثؼدددقب 

الءيق ات ادصء ة لؾضدق   ظصابة التؽارم. تستعؿؾ

 ات ضق قة ذم العءيء مـ إجفزة.صديظا ًة مم
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lightning arrester واققة مـ الصقاعؼ 

conducteur de foudre 

 .lightning conductorاكظي 

lightning conductor واققة مـ الصقاعؼ 

paratonnerre 

قضددقب معددءب مددتبَّب يثبددت ذم أظددذ كؼطددة ذم البـددا  

آكػياغات الؽفيبا قة اجلقية والؽ بـؼدؾ لقحؿقف مـ 

أو  lightning rod اصحـتفا إػ إ ض. يسؿك أيًض 

lightning arrester. 

lightning rod واققة مـ الصقاعؼ 

paratonnerre 

 .lightning conductorاكظي 

limit of resolution حد ادَْقز 

limite de résolution 

أصغي بعء خطل أو زاوي بغ جسؿغ كؼطقغ يبؼقان 

 متاميزيـ ورؼ معقا   ايع.

LINAC لقـاك 

LINAC 

 .linear acceleratorاكظي 

line defect عقب خطل 

défaut en ligne 

خؾؾ ذم اكتظام البـقدة البؾق يدة ممتدء ظدذ مسدارة ظدء  

مددا تسددؿك  اكبددر مددـ ثابتددة الشددبقؽة البؾق يددة وغالًبدد

العقددقب اططقددة اكخالظدداتي ويؿقددز مـفددا كقظددان 

 أشاشقان  اكخالئ حاذّم واكخالئ لقلبل.

line of action خط التلثري؛ حامؾ 

ligne d'action 

 ادستؼقؿ ا امؾ دتجف الؼقة.

line of sight خط الـظر 

ligne de vision 

 .line of visionاكظي 

line of vision خط الـظر 

ligne de vision 

خط مستؼقؿ يصؾ بغ ظغ الـداطي واجلسدؿ ادـظدق . 

 .line of sight ايسؿك أيًض 

line spectrum صقػ خطل 

spectre de raies 

مملػ مـ خطقط مـػصدؾة سدل ضقػ إصعائ كفيضق

متقز ادا ة التل تصء  اكصعائ أو متتصدف ويؼابدؾ كدؾ 

 ًٓ  مـ إضقال ادقجقة. اصغرً  مـفا جما

line width عرض اخلط الطقػل 

largeur d'une raie spectrale 

ادجال التي يشغؾف اطط الطقػل ذم إضقال ادقجقة 

 أو التقاتيات.

linear absorption coefficient 

 معامؾ آمتصاص اخلطل

coefficient linéaire d'absorption 

ققا  مؼء ة وشط ما ظذ امتصا  اكصدعائ وإلدل 

التي يؿي رقف اكصعائي ويعطدك تتعؾؼ بثخـ القشط 

 معامؾ آمتصا  اططل بالعالقة 

  
  

  
   

التغددر ذم تددءرؼ اكصددعائ لددءى مدديو ه  dфحقددث 

مدـ القشدط وواحءتدف إلدل مؼؾدقب  dℓخالل ثخـ 

 واحءة ادسارة.

linear accelerator (LINAC) ع خطلسـرم  

accélérateur linéaire 

اكلؽسوكددددات أو ئ رقددددف سددددديئ جسددددقامت تسددددديم

ذم  يالزوتقكات وإيقكات ظامدة وردؼ خدط مسدتؼقؿ

حجددية أشددطقاكقة خُمْددالة مددـ اهلددقا ي بقاشددطة حؼددؾ 
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لتقلقدء  اكفيبا ل اي تقاتي  ا يدقيي ويسدتعؿؾ غالًبد

ا ويسؿك اختصا ً   .LINAC اأصعة شقـقة قاشقة جءًّ

linear amplifier مضخؿ خطل 

amplificateur linéaire 

رقف الـسبة بغ تقا ي أو رؾطقتل اطيج مضخؿ تؽقن 

 والءخؾ ثابتة.

linear element خطل صـرعـ  

élément linéaire 

ذم الددددءا ة الؽفيبا قددددة كادؼاومددددة وادؽثػددددة  صددددديظـ

 والتحييضقة تؽقن رقف العالقة بغ الػؾطقة والتقا  خطقة.

linear equation معادلة خطقة 

équation linéaire 

حء رقفدا إمدا ثابدت أو جدءا  ثابدت معا لة جزية كؾ 

ذم متحددقل واحددء مددـ الء جددة إوػ. ويؿؽددـ أن 

 أو أكثي. اواحءً  احتقي ادعا ٓت اططقة متغرً 

linear harmonic oscillator 

 هزاز تقافؼل خطل

oscillateur harmonique linéaire 

 .harmonic oscillatorاكظي 

linear molecule جزيء خطل 

molécule linéaire 

جزي  ا اتف ميتبة بحقث تؽقن زاوية آ تباط بغ كؾ 

 .CO2. مثال الؽ اجلزي  ˚180اثـتغ مـفا مساوية 

linear momentem اكدفاع خطل 

moment linéaire 

 .momentumاكظي 

linear operator ممثر خطل 

opérateur linéaire 

  حيؼددددؼ الؼدددداكقن التددددقزيعل  ̂ ضدددددل مددددمثي  يا

  التان. ψو  φحقث   ̂   ̂       ̂ 

linear optics يات خطقةصـرب  

optique linéaire 

يات تء   ت ثي الضق  مدع اددا ة الدتي تؽدقن صديب

رقف العالقة خطقة بغ صءة ا ؼؾ الؽفيبا ل أو تءرؼ 

 الطاقة واشتجابة ادا ة.

linear polarization استؼطاب خطل 

polarisation rectiligne 

متجددف ا ؼددؾ الؽفيبددا ل الومعددف مـحددك بؼددا  مـحددك 

ي مدع أن امتجف ا ؼؾ ادغـطقيس  ذم كؼطدة معقـدة ثابًتد

 .plane polarization اضقيؾتف تتغر. ويسؿك أيًض 

linear Stark effect مػعقل شتارك اخلطل 

effet linéaire de Stark 

اكشددددطا  اططددددقط الطقػقددددة لؾددددت ات الشددددبقفة 

يبا ل  اكء. وإلدق باهلء وجغ ادقضقظة ذم حؼؾ كف

 يـجؿ ظـ اكشطا  مستقيات الطاقة ذم الت ة.

linear superposition اكضامم خطل 

superposition linéaire 

 بصددددق ة خطقددددةي مثددددال الددددؽ   φnاكضددددامم  وال 

 =∑  ثقابت. Cnحقث       

linear transformation حتقيؾ خطل 

transformation linéaire 

حتقيددؾ بددغ رضدداَ يـ متجفددغ ذم اليياضددقات   الددة 

  ا.ضديحتؼؼ ظؿؾقتل مجع ادتجفات و

linear velocity عة خطقةسـر  

vitesse linéaire 

كسددبة ضددقل ادسددارة ادؼطقظددة ظددذ ادسددا  إػ زمددـ 

 قطعفا وتؼا  بادس/ثاكقة.
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lines of force خطقط الؼقة 

lignes de force 

 .flux linesاكظي 

liquefication of gases تسققؾ الغازات 

liquéfaction des gaz 

حتقيؾ الغاز إػ ا الة السدا ؾة بضدغطف أو تزيدءهي أو 

 .اضغطف وتزيءه معً 

liquid سائؾ 

liquide 

وتلخدت  اادا ة ذم ا الة التل يؽقن رقفدا حجؿفدا ثابًتد

صؽؾ القظا  التي تقضدع رقدف. هلدا شدطه حدي قابؾدة 

 اط.غر قابؾة لالكضغ الؾجييان وتؽقن ظؿؾقً 

liquid crystal بؾقرة سائؾة 

crystal liquide 

حالة ما ة هلا ذم الققت ااتف صػات اجلامدء البؾدق ي 

الالالتـاحل  وصػات السا ؾ الادَْقع . صائ اشدتعامهلا 

 ذم صاصات العيض ادؾقكة.

Lissajous curves مـحـقات لقساجق 

courbes de Lissajous 

 .Lissajous figuresاكظي 

Lissajous figures أشؽال لقساجق 

courbes de Lissajous 

ادـحـقددددات ادؿثؾددددة لسكقددددب اإلتددددزازتغ جقبقتددددغ 

وإخدديى ظددذ  xمتعامددءتغ الإحددءامها ظددذ ادحددق  

 ا  وتتغدر أصدؽال إلدته ادـحـقدات تبًعدمثاًل  yادحق  

لؾـسبة بغ تي  ي آإلتزازتغ ولػدي  الطدق  بقدـفام. 

 .Lissajous curves اوتسؿك أيًض 

lithium  الؾقثققم 

lithium 

كتؾتددف  3ي ظددء ه الددت ي Liكقؿقددا ل  مددزه  صددديظـ

الؾددقن ضدددل وإلددق رؾددز قؾددقي ر 6,94الت يددة الـسددبقة 

حيػظ ذم الؽروشغ الزيت الؽداز  أو ذم غداز خامدؾ 

ي االصدددؾبة إضالًقددد صدددديأخدددػ العـا 0,53كثارتدددف 

يسددتعؿؾ ذم السددبا ؽ وذم صددـاظة اطددزف وإبقددال 

 بات الطبقة.وذم بعض اديكّ 

Littrow prism مقشقر لقرتو 

prisme de Littrow 

وجفددف  ˚90 ,˚60 ,˚30مقصددق  زجدداجل زوايدداه 

يستعؿؾ مقصقَ  تبءيدء مدع  .الؼا ؿ إضقل مػضض

 .auto collimationالتجؿقع التايت 

Lloyd's mirror مرآة لقيد 

miroir du Lloyd 

ؾ أإلءاب تءاخؾ بغ حزمتغ مساكبتغ مدـ  ميآة تشؽِّ

ًة وإخيى بعء صديالضق  إحءامها وا  ة مـ ادـبع مبا

وإلدل تدقري شددل اكعؽاشفا ظـ ميآة مستقية بدق و  مما

 وط لؾحصقل ظذ أإلءاب ٓ لقكقة.شديال

load محقلة؛ مِحْؾ 

charge 

ذم الؽفيبا   مؼءا  اشدتجيا  الؼدء ة الؽفيبا قدة  -1

الدتي  صدديمـ مـبع أو مـ أي جفاز ُمَغتٍّ أو العـ

 .يستجي إلته الؼء ة

ذم اهلـءشددة  ِ ْددؾ جسددٍؿ إلددق الؼددقة ادقؽاكقؽقددة  -2

 ادسؾَّطة ظؾقف.

load line خط احلؿقلة 

droite de charge 

خددط مسددتؼقؿ ييشددؿ ظددذ ضا ػددة ادـحـقددات ادؿقددزة 

لصامم أو لساكزشتق  تتحء  ظؾقدف كؼطدة التشدغقؾ أي 

 رؾطقتف وصءة تقا ه.

loadstone  مغـطقيسَحَجر  

magnétite; pierre d'aimant 
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يتصددددػ  Fe3O4خددددام ضبقعددددل  مددددزه الؽقؿقددددا ل 

 .lodestone اباطقا  ادغـطقسقة ويسؿك أيًض 

local action تلكُّؾ مقضعل 

action locale 

ددؾ شددببف تشددؽؾ خاليددا كفيبا قددة مقضددعقةي أي  تلكُّ

كاصئة ظدـ ظدءم التجداكت بدغ مـداضؼ  خاليا غؾػاكقة

 متجاو ة ظذ شطه رؾزي ظذ متا  مع كفيلقت.

local variable متغري حميل 

variable locale 

متغر ذم ظؾؿ ا اشقب ٓ يؿؽدـ الـػداا إػ ققؿتدف أو 

تعءيؾفا إٓ  اخؾ اجلز  مـ الزكامج التي ظيف رقدف 

اا وهلتؾػ ظـ ادتغدر الؽدع بدلن إخدر يؿؽدـ الـػد

 إلقف مـ مجقع أجزا  الزكامج.

localized electron states 

 حآت إلؽرتوكقة متؿقضعة

états électroniques localisés 

حددآت إلؽسوكقددة ذم جسددؿ صددؾب  التفددا ادقجقددة 

 ز ضقؼ.حمصق ة ذم حقِّ 

localized fringes أهداب متؿقضعة 

franges localisées 

بقضددقح إٓ مددـ أإلددءاب تددءاخؾ ٓ يؿؽددـ  ؤيتفددا 

ي صددديمقضددع ذم مسددتقي اطقددال ادعددغ لؾجفدداز الب

 المثؾ ادجفي أو ظءشة الؽامرا أو العغ .

loci حمالت هـدسقة 

lieux géométriques 

 .locusاكظي 

locus حمؾ هـدد 

lieu géométrique 

 وط.شديجمؿقظة كؼاط حتؼؼ مقاضعفا جمؿقظة مـ ال

lodestone حجر مغـطقيس 

magnétite 

 .loadstoneاكظي 

log-log paper ورقة لقغارمتقة 

papier logarithmique 

و قددة ليشددؿ اططددقط البقاكقددة الؾقغا تقؿقددة مء جددة 

 بادؼقا  الؾقغا تقؿل ظذ ادحق يـ.

logarithmic-graph خمطط بقاين لقغارمتل 

graphique logarithmique 

خمطط يبغ تغرات لقغا يتؿ مؼءا  بءٓلة لقغدا يتؿ 

مؼءا  آخي وييشؿ ادخطط ظدا ة ذم مجؾدة إحدءاثقات 

ذم مستق تؼسقامت ادحق يـ ادتعامءيـ رقفدا متـاشدبة 

 مع لقغا يتامت ادؼءا يـ.

logic circuit دارة مـطؼقة 

circuit logique 

 ا ة تبءيؾ ذم ا اشقب دميي ظؿؾقات ظذ إصا ات 

 الءخؾ مبـقة ظذ بقابات مـطؼقة.

logic element مـطؼل صـرعـ  

élément logique 

ذم ا اشددقب أو ذم مـظقمددة معاجلددة معؾقمددات إلددق 

أصددغي إجددزا  ذم ادـظقمددةي ظددا ًة بقابددة مـطؼقددةي 

 ذم ادـطؼ اليمزي.ضدل ي  ياثيؿؽـ متثقؾفا بؿم

logic gate بقابة مـطؼقة 

porte logique 

ـ   ا ة حاشقبقة اات مءخؾغ أو أكثي وخميج واحء يؿؽد

تػعقؾفا بساكقب معقـة مـ ادءاخؾ. وإلل تؼقم بعؿؾقدات 

 (...AND, OR, NOT, NOR)مـطؼقة مثؾ 

logic switch  مػتاح مـطؼل 

interrupteur logique 
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ف إصا ة  خدؾ معقـدة إػ خديج  مصػقرة  يق ات تقجِّ

 واحء أو أكثي.

logical product جداء مـطؼل 

produit logique 

ذم أخديى  Aرـاتج جءا  قضدقة  .   كاتج ظؿؾقة تؼاضع

B  مؽّقن مـ إجزا  ادشسكة لؾؼضقتغA  وB. 

logical sum جمؿقع مـطؼل 

somme logique 

 Aرؿجؿددددقئ ادجؿقظددددة  . كدددداتج ظؿؾقددددة احتددددا  

 Bمدـ  صديأو ظـا Aمـ  صدييضؿ ظـا Bوادجؿقظة 

 .Bو  Aمشسكة مـ  صديأو ظـا

London equations معادٓت لـدن 

équations de London 

معددا ٓت إلؽسو يـامقؽقددة تـسددب إػ العددا  لـددءن 

 تصػ طقاإلي الـاقؾقة الػا ؼة.

long waves األمقاج الطقيؾة 

ondes longues 

كقؾدق  10أمقاج اليا يق التل تؼع أضقاهلا بغ واحء و 

 .30khzو  300khzمسي أي التل يؼع تي  إلا بغ 

long-range alpha-particles 

 اجلسقامت ألػا الطقيؾة اددى

particules alpha de longue portée 

اجلسددقامت ألػددا العالقددة الطاقددة التددل يؽددقن مددءى 

 .ااكتشا إلا كبرً 

long-range force ققة بعقدة اددى 

force de longue portée 

ققة مءى تلثرإلا بعقء مثؾ قدقة الثؼالدة وقدقة كقلدقن 

 الؽفيبا قة.

long-range order ترتقب بعقد اددى 

ordre étalé 

َمْقددؾ بعددض خصددا ع الددت ات ذم الشددبقؽة البؾق يددة 

يتؽدي   االكادماه السبغ أو كقئ الت ة  إػ أن تتبع كؿطً 

 بعء ظء  مـ الَقحءات اطؾقية.

longitude خط الطقل 

longitude 

الزاويدة الثـا قدة بدغ مسددتقي الدزوال اجلغدياذم دؽددان 

ومسدددتقي الدددزوال اجلغدددياذم إصدددع اددددا  بؿءيـدددة 

ويؼا  بالء جات  اأو غيبً  اقً صديغييـتش ذم اكؽؾسا 

 والءقا ؼ والثقاب.

longitudinal aberration زيغ صقٓين 

aberration longitudinale 

يي بدغ البدم ة التدل صدديادسارةي ظذ ادحدق  الب -1

تؾتؼددل رقفددا إصددعة ادقازيددة لددف والؼييبددة مـددف 

والبددم ة التددل تؾتؼددل رقفددا إصددعة ادقازيددة لددف 

 .البعقءة ظـف

ي صديذم الزيغ الؾقبي إلل ادسارة ظذ ادحق  الب -2

 بغ بم يت لقكغ ظقا يغ.

longitudinal vibrations  ذبذبات صقٓكقة 

virations longitudinales 

دـحدك  اابتبات يؽقن اكزيداح جسدقامت اددا ة مقازًيد

اكتشددا  التبتبددةي مثددال الددؽ الـغؿددة التددل يصددء إلا 

 خ بالياتقـج.قضقب رؾزي حغ يػي  بؼامش مضؿَّ 

longitudinal wave مقجة صقٓكقة 

onde longitudinale 

مقجة يؽقن مـحدك اإلتدزاز جسدقامت القشدط الدتي 

دـحدك اكتشددا إلاي كددام ذم إمددقاج  ارقددف مقازًيدد شدديتـت

 ة ذم الغازات والسقا ؾ.شديالصقتقة ادـت

loop analysis روي  حتؾقؾ عخ

analyse de boucle 

ضييؼدددة لتحءيدددء التقدددا ات الؽفيبا قدددة ذم الدددءا ات 
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ادستقية ادتعء ة العيى تعتؿء ظدذ قداكقن كرصدقف 

اطا  بالعيى حقث يعطك لؽؾ ظديوة تقدا  ظديوي 

حتسددب التقددا ات الػيظقددة مددـ اجلؿددع خددا   ددا و

 اجلزي لتقا يـ ظيويغ يؿيان ذم الػيئ.

loop current روي  تقار عخ

courant de boucle 

 اذتدداز ظدديوة بتاممفددا وإلددق يؿثددؾ تقددا ً ضدددل تقددا  ارسا

ذم أحددء ردديوئ إلددته العدديوة. إن ظددء  التقددا ات  احؼقؼًقدد

 ذم  ا ة كفيبا قة يساوي ظء  العيى ادستؼؾة. العيوية

Lorentz equations معادٓت لقركتز 

équations de Lorentz 

جمؿقظددة مددـ ثددالث معددا ٓت تػاضددؾقة ٓ خطقددة ذم 

  جددة  y–اجلييددان ا ؿددع و  x– ادتغددرات الثالثددة

   جة ا يا ة الشاققلقة. z–ا يا ة إرؼقة و 

Lorentz force ققة لقركتز 

force de Lorentz 

 qالتددل ختضددع هلددا صددحـة كفيبا قددة كؼطقددة  ⃗ الؼددقة 

وإلددل  ⃗⃗ سدددل ومغـطق ⃗⃗ واقعددة ذم حؼؾددغ كفيبددا ل

⃗ تعطددك بالعالقددة     ( ⃗⃗   ⃗  ⃗ حقددث  (⃗⃗  

 ظة الشحـة الؽفيبا قة.شدي

Lorentz gas غاز لقركتز 

gas de Lorentz 

ي يػسض أن تؽدقن إيقكدات اكؿقاج لغاز مميَّـ كؾقً 

 شاكـة والتػاظالت بغ اكلؽسوكات مفؿؾة.رقف 

Lorentz number عدد لقركتز 

nombre de Lorentz 

اقؾقة ا يا يدة  ذم رقزيا  اجلسؿ الصؾبي إلق خا ج قسؿة اـل

 لػؾز ظذ جءا    جة حيا تف ذم كاقؾقتف الؽفيبا قة.

Lorentz transformations حتقيالت لقركتز 

transformations de Lorentz 

كقػقددة حتقيددؾ ققاشددات  اصددءيـ لؾؿؽددان والزمددان 

لـظييدة  ايتحي  أحءمها بالـسبة إػ أخي والؽ ورؼً 

الـسبقة اطاصةي وإلل حتدؾ حمدؾ حتدقيالت غالقؾدف ذم 

 ادقؽاكقؽ الـققتـل.

Loschmidt's number عدد لقشؿقت 

nombre de Loschmidt 

ظدددء  اجلزيئدددات ذم واحدددءة ا جدددؿ ال ظدددا ًة ذم مدددس 

ضغ الـظدامقغ شدديحء  مـ غاز مثايل ذم المؽعب وا

مددددـ الضددددغط و  جددددة ا دددديا ة وإلددددق يسدددداوي 

2,686763x1025m-3  وإلق كسبة ظء  أرقغا  و إػ

 ا جؿ ادقيل لغاز مثايل.

loss angle  زاوية الَػْؼد 

angle de perte 

ققددا  لضددقائ الؼددء ة ذم حتييضددقة أو مؽثػددةي وإلددق 

الزاويددة  ˚90يسدداوي الؽؿقددة التددل ختتؾددػ رقفددا ظددـ 

القاقعة بغ ادؼءا  الطدق ي لؾػؾطقدة ظدز التحيضدقة 

 أو ادؽثػةي وادؼءا  الطق ي لؾتقا  التي يؿي رقفام.

loss factor عامؾ الَػؼد 

facteur de perte 

كسبة وشطل تبءيء الؼء ة إػ الؼء ة الظاإليية التدل  -1

 تستجيإلا ا ؿقلة ذم خط كؼؾ أو  ا ة أو جفاز.

جءا  ظامؾ الؼدء ة ذم السدامحقة الـسدبقة لعدازلي  -2

وإلق يتـاشب مدع ا ديا ة ادتقلدءة ذم اددا ة التدل 

 .يؿي رقفا التقا  ادتـاوب

 كسبة اديكبة إومقة إػ اديكبة الي ية لؾؿامكعة. -3

loudness of sound جفارة الصقت 

volume sonore; sonie 

لدءه وصدقل مؼءا  اكحسا  الػقزيقلقجل التي يق

الصددقت إػ إان. وٓ تقجددء ظالقددة بسددقطة بددغ 

اجلفدددا ة وصدددءة الصدددقت ولدددتلؽ يصدددعب وضدددع 

اكحسددا   اصددحقحً  مؼقددا  لؾجفددا ة يؿثددؾ متثددقاًل 
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الػقزيقلددقجل الددتي يقلددءه الصددقت ويتققددػ ظددذ 

كثارددة تددءرؼ الطاقددة الصددقتقة وظددذ حددءة الصددقت 

 .soniوواحء ا صقب 

loudspeaker مؽرب الصقت 

haut-parleur 

جفاز تتحدقل رقدف إصدا ة كفيبا قدة إػ صدقت. وإلدق 

يتللػ ظا ًة مـ مؾػ صغر مثبت ذم ميكدز غشدا  ذم 

صددءيء. سدددل رجددقة حؾؼقددة مطبددؼ رقفددا حؼددؾ مغـطق

يسددبب مدديو  تقددا  متـدداوب ذم ادؾددػ اإلتددزاز الغشددا  

 .ابس   التقا  كػسف مما ذعؾف يصء  صقتً 

low frequency الرتدد ادـخػض 

basse fréquence 

كقؾدددق إليتدددز وردددؼ  300و  30الدددس   القاقدددع بدددغ 

آصددطالح العددادل. وإلددق يؼابددؾ إضددقال ادقجقددة 

 .LFكقؾقمس. وييمز لف با يرغ  1و  10القاقعة بغ 

low temperatures physics 

 فقزياء درجات احلرارة ادـخػضة

physique des températures basses 

خقا  ادقا  الػقزيا قدة ظـدء ريئ مـ الػقزيا  يء   

يصدبه رقفدا السدؾق   ا  جات حيا ة مـخػضدة جدءً 

لؾيصدء ظدذ ادسدتقى اجلفديي  الؽؿقمل لؾام ة قاباًل 

 مثؾ الـاقؾقة الػا ؼة ومققظة اهلؾققم الػا ؼة وغرإلا.

low voltage فؾطقة مـخػضة 

voltage faible 

رؾددط ذم كؼددؾ الطاقددة  250الػؾطقددة التددل ٓ تتجدداوز 

 يبا قة وتقزيعفا.الؽف

low-pass filter مرشح مترير سػيل 

filtre passe-bas 

 ا ة كفيبا قة مصؿؿة لتؿييي إصا ات تي  ا ا أ كدك 

 مـ حء معغ يءظك حء الؼطع.

lower pitch limit احلد األدكك ٓرتػاع الصقت 

limite inférieure de la hauteur du son 

جقبقددةي حيددءث ا ددء إ كددك لددس   مقجددة صددقتقة 

 بحءة الصقت. اإحساًش 

lumen لقِمـ 

lumen 

واحءة التدءرؼ الضدق ل ذم مجؾدة القاحدءات الءولقدة 

SI  مزإلددا lm ي وإلددق التددءرؼ الضددق ل الصددا   ظددـ

مـبدع كؼطددل مـددتظؿ الشدءة الإصددعاظف متامثددؾ ذم مجقددع 

 (Cd)آدماإلددات ي صددءتف الضددق قة قـءيؾددة واحددءة 

ضددؿـ خمدديوط  أشددف ادـبددع وزاويددة  أشددف ادجسددؿة 

 شترا يان واحءي وظذ إلتا رنن 

    
 

  
  . 

luminance دََعاكقة 

luminance 

السطقئ ذم ادماه معدغ دـبدع ضدق ل كؼطدل أو لـؼطدة 

مددـ شددطه يسددؼط ظؾقددف الضددق . وتؼددا  الؾؿعاكقددة 

        nitبقاحددءة تددءظك كقددت 
   

يسددؿك  .   

 .brilliance اأيًض 

luminescence تللؼ 

luminescence 

صددءو  ضددق  قددء يؿتددء إػ مددا حتددت إ ددي أو رددق  

البـػسددجل مددـ مددا ة كتقجددة لعؿؾقددة ٓ حيا يددة مثددؾ 

إكدددا ة ا ات اددددا ة بقاشدددطة رقتقكدددات أو قدددترفا 

بنلؽسوكددددات أو حددددءوث تػدددداظالت كقؿقا قددددة أو 

تلثرات مقؽاكقؽقة ثؿ ظق  دا إػ حالتفدا إشاشدقةي 

 والتللؼ صؽالن الػؾق ة والػسػية.

luminosity دعان 

luminosité 

بالسددطقئي  اصددػة مـبددع ضددق ل يسددبب إحساًشدد -1
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وإلددق يتعؾددؼ بالؼددء ة التددل يصددء إلا ادـبددعي أي 

بالتددءرؼ اكصددعاظلي وكددتلؽ بحساشددقة العددغ 

 دختؾػ إضقال ادقجقة. 

السددطقئ ادطؾددؼ لددـجؿ أو جدديم شدداموي وإلددق  -2

 يساوي الطاقة الؽؾقة الصا  ة ظـف ذم كؾ ثاكقة.

luminous efficacy فعالقة ضقئقة 

efficacité lumineuse 

خاصة تتعؾدؼ بالتدءرؼ الضدق ل لإلصدعائ أو لؾؿـبدع 

 Φrالضق لي وإلدل كسدبة التدءرؼ الضدق ل لإلصدعائ 

  أي   Φeإػ تءرؼددف اكصددعاظل 
  

  
وواحددء ا  

 .lm.w-1لقمـ/واط أي 

luminous efficiency كػاءة ضقئقة 

rendement lumineux 

 Kمؼءا  ٓ أبعا  لدف يسداوي كسدبة الػعالقدة الضدق قة 

لإلصدددعائ اديّكدددب إػ الػعالقدددة الضدددق قة الطقػقدددة 

 .Kmالعظؿك 

luminous energy صاقة ضقئقة 

énergie lumineuse 

ظـفدا بجدءا  التدءرؼ الضدق ل ذم  اكؿقة الضدق  معدزً 

 وتؼا  بالؾقمـ ثاكقة.     ∫   الزمـ 

luminous flux  ضقئلتدفؼ  

flux lumineux 

معدددءل جييدددان الطاقدددة اكصدددعاظقة مؼدددء ة حسدددب 

اكحسا  بالضق  التي حتءثف. وحيصؾ ظذ التدءرؼ 

الضق ل مـ التءرؼ اكصدعاظل بعدء تصدحقحف وردؼ 

 ا ساشقة الطقػقة لؾعغي ويؼء  بالؾقمـ.

luminous intensity شدة ضقئقة 

intensité lumineuse 

مدـ مـبدع كؼطدل ذم ادمداه كسبة التءرؼ الضق ل الصا   

معغ إػ الزاوية ادجسؿة ذم الؽ آدماه وإلل تتققدػ 

 .Cdظذ شعة ادقجة وتؼا  الشءة بالؼـءيؾة 

lunar eclipse خسقف الؼؿر 

éclipse de la lune 

شددببف مدديو   اأو جز ًقدد ااحتجدداب ضددق  الؼؿددي كؾًقدد

كقكب إ ض بغ الشؿت والؼؿي بحقث يؼدع طدؾ 

 إ ض ظذ الؼؿي.

lutecium (lutetium) لقتقسققم 

lutécium 

كتؾتف الت ية  71.  قؿف الت ي Luكقؿقا ل  مزه  صديظـ

. وإلق رؾز لغ مـ ضا ػة إتيبة الـا  ة 174,97الـسبقة 

يسددتخيج مددـ  مددال ادقكازيددت الرقشددػات السددريقم  

 ذم الصـاظات الـقوية. ايستعؿؾ حّػازً 

lux لقكس 

lux 

 lxواحءة ققدا  اكضدا ة ذم اجلؿؾدة الءولقدة  مزإلدا 

 وتعيف بل ا لقمـ/مس ميبع.

Lyman band يط لقامنشـر  

bande de Lyman 

يط ذم ضقدددػ مدددا ردددق  البـػسدددجل لؾفدددء وجغ صددددي

 كاكقمس. 161إػ  125اجلزيئلي يؿتء ضقلف ادقجل مـ 

Lyman series سؾسؾة لقامن 

série Lyman 

إحددءى شالشددؾ اططددقط الطقػقددة لددت ة اهلددء وجغ 

تؼع ذم ادجال رق  البـػسجل وتـشل ظـ آكتؼدآت 

اكلؽسوكقة مـ خمتؾػ مستقيات الطاقدة إػ مسدتقى 

هلددته  λا الددة إشاشددقةي وتعطددك إضددقال ادقجقددة 

 اططقط بالعالقة 

 

 
  (  

 

  
) 

و  107m-1×1,0972ثابتة  يدءبي  وققؿتفدا  Rحقث 

n ادعددز ظددـ شدددل العددء  الصددحقه الؽؿددقمل إشا

 مستقى ضاقة اكلؽسون وإلق أكز مـ القاحء.
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- M - 
M electrons M   إلؽؼموكات الطبؼة

électrons-M 

ـ الـااقاة ذم الااذرات  اإلؽسوكاا ت الطةؼااث الة لةااث  ااد ً  ماا

ادتعددة اإللؽسوك ت. وهل اإللؽسوك ت التال وقفاػ 

. وظادده  إظظؿال ذم n=3ساال   لعدد الؽؿقمل الرئق

 ضةؼ ت فرظقث. 3مقزظث ظذ   إلؽسوكً  18الذرة 

M shell M   الطبؼة

couche-M 

مااـ كااقاة الااذرة.  االطةؼاث الة لةااث مااـ اإللؽسوكاا ت  ااد ً 

 .n=3سال وقفػ إلؽسوك هت    لعدد الؽؿقمل الرئق

Mac-Laurin series  متسؾسؾة ماكؾقران 

serie de Mac-Laurin 

  دٓلث حدوديث أو متسؾسؾث f(x)لدالث مستؿرة  شارك

 ( )   ( )    ( )    ( )
  

  
  . 

Mach angle زاوية ماخ 

angle de Mach 

كصػ زاويث الرأس دخروط ما خ ادتقلاد ماـ  ساؿ 

وققؿتفااا   ،ع ماااـ الصاااقتشااااريتحااار  ذم اءاااقا  أ

ظاادد ماا خ أي  Mحقاا   μ=arcsin(1/M)وساا وي 

ظث الصااقت ذم اءااقا . شااارظث اجلسااؿ إػ شاااركسااةث 

مساا ويث القاحااد وؽااقن الزاويااث  Mفعـاادم  وؽااقن 

 . ان ويغدو ادخروط  دارً رادي  π/2مس ويث 

 

Mach cone خمروط ماخ 

cône de Mach 

مق ث فدم خمروضقث الشؽؾ ك دمث ظاـ  ساؿ كؼطال 

 م خ. 1ظث أكز مـ ساردققؼ يتحر  ذم اءقا   

Mach number عدد ماخ 

nombre de Mach 

ظث الصاقت فقاف، ذم شاارظث اجلساؿ ذم اءاقا  إػ شااركسةث 

ـ وط الساا ئدة فانذا كشااركػاس ال سااةث أقاؾ ماا  كااه هاذه اـل

صاقوقث وإذا ك كاه الظث  لهنا  تاه ساارالقاحد يؼ ل ظـ ال

ـ القاحد شؿقه ال صقوقث. وإذا دما وز الظث فقق سارأكز م

 صقوقث.الط رْ ظث  لهن  فَ ساروفػه ال 5ظدد م خ الرقؿ 

machine ماكـة، آلة 

machine 

ظؾقف  فد قؾقاؾ ذم كؼطاث مـاف لقؽا فة قاقة  سؾَّط ف ز ي

ث كةرة ذم كؼطث أخرى. إن أٓت الةسقطث هال  مؼ وم

ل  الرافعث وادستقي اد ئؾ والدوٓب. وألث ظ ماث تاق 

 الط قث مـ صؽؾ إػ آخر مةؾ حمر  السق رة.

macromolecule صمزيء صمفري 

macromolécule 

ظضاقي أوٓ  ظضاقي كتؾتاف اجلزي قاث  ا زي  ضخؿ  دً 

ـ الااذرات أو ـ ظاادد كةاار ماا جمؿقظاا ت  كةاارة يتااللػ ماا

 الذرات ادسا طث ادؽررة ودظك القحدات الـة ئقث الةسقطث.

 



 972 جممع اللغة العربية بدمشق

macroscopic صَمْفِري، ماكروؽمؽقيب 

macroscopique 

 در ث دمعؾف ُيرى   لعغ ادجردة.إػ كةر 

macroscopic cross section مؼطع فعَّال صمفري 

section efficace macroscopique 

 دة معقـث لتػ ظؾ حمدد ادؼطع الػع ل لقاحدة احلجؿ د

 وهق مؼؾقب ادسر احلر القشطل ءذا التػ ظؾ.

macrosonics صقسمقات صمفرية 

macrosonique 

 حقا   اوؼ كث الصقت ظـد شع ت لإلص رة كةرة  دً 

ٓ وتحؼااؼ فقفاا  التؼريةاا ت اخلطقااث، كاا  ذم اشااتع ل 

 إمقاج فقق السؿعقث لؾتـظقػ واحلػر.

macula lutea ،لطخة صػراء زمؼعة صػراء  

macula: tache jaune de la rétine 

ي صار ؼعث فػرا  ذم الشةؽقث يـتفل ظـده  العصب الة

 وؽقن ظـده  احلس شقث لؾضق  ظظؿك.ولؾعغ 

Madelung constant شمازمتة مادلقكغ 

constante de Madelung 

ث  تااث ٓ أ عاا د ءاا  وعااغ الط قااث الؽفراكاادة لشااةقؽث 

مملػااث مااـ ظاادد كةاار مااـ  ؾقريااث ثيثقااث إ عاا د 

د  الشحـ ت الـؼطقث الس لةث وادق ةث وذلؽ حغ ُُيَادَّ

ظدد هاذه الشاحـ ت ومؼاداره  وادسا فث  اغ أقارب 

 صحـتغ متج وروغ.

Madelung energy ؿماقة مادلقكغ 

énergie de Madelung  

 ض قث التج ذب الؽفراكدي  غ أيقك ت  ؾقرة أيقكقث.

magic eye عني ؽمحرية 

œil magique 

Gr: magia=شحري 

خؾقث كفرضقئقث أو كةقطاث وساتعؿؾ لؾؽشاػ  -1

 .أو الؼق س

أكةقب أصعث مفةطقث فغر ذم  عض ادساتؼةيت  -9

ااـ مااـ وقلقااػ   الراديقيااث يعاارو كؿقذً اا يؿؽ 

 .  دققؼً    ف ز الراديق وقلقػً 

magic lantern 

 فاكقس ؽمحري، صمفاز إؽمؼاط الصقر

lanterne magique; lanterne à projection 

 فاا ز  سااقط قااديؿ شاا  ؼ جلفاا ز إشااؼ ط الشااػ فق ت، 

ُيتقي ظذ مـةع ضقئل صديد يستعؿؾ لعرو الصاقر 

 .صػ فث ادرشقمث ظذ الز  ج أو ظذ رق ئؼ لدكث

 

magic number عدد ؽمحري 

nombre magique 

رقااؿ ُيعااد ذا مغاازى ذم شااق ق خاا ز. وذم الػقزياا   

 82و 50و 98و 8و 2اد السحريث هل الـقويث، إظد

. إّن الـقى التل يؽقن ظدد  رووقك هت  أو ظادد 126و

شاحريث أو أخػاض مـفا   اكسوك هت  أو كيمها  أظادادً 

، والـاقى التال يؽاقن اًة و دت أكةر اشتؼرارً صارمة 

ًة ماـ إظاداد الساحريث صاارفقف  هذا العدد أظاذ مة 

أكااز مااـ  و اادت قؾقؾااث آشااتؼرار وض قااث اروة ضفاا 

 ادتقشط، ك  أن ء  خقاز كقظقث خمتؾػث.

maglev ؿَمْػٌق مغـطقيس 

lévitation magnétique 

 .magnetic levitationاكظر 
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magma ُصفارة، ُمْفؾ 

magma 

، الااذي  ، أو الصااخر الساا ئؾ  زئًقاااالساا ئؾ احلاا ر  اادً 

 كؿ فلكةر. 10مـ ظؿؼ  ايق د ته شطح إرو  د ً 

magnesium مغـقزيقم 

magnésium 

، وكتؾتاف 12ظدده الاذري  Mgكقؿق ئل رمزه  صارظـ

ماـ السؾساؾث ضال ، فؾز أ قض ف24,3الذريث الـسةقث 

ق  اؾ لؾطارق  1,74الؼؾقيث السا قث، وكة فتاف الـساةقث 

والساااحب، يساااتعؿؾ ذم فاااـع الساااة ئؽ اخلػقػاااث 

وخ فااًث ذم الصااـ ظث الػضاا ئقث، كاا  أكااف يسااتعؿؾ ذم 

 ت إلعاا ب الـ ريااث إذ إكااف ادصاا  قح القامضااث ووؼـقاا

يشااتعؾ  ؾفااب أ ااقض شاا ضع. ويسااتعؿؾ كااذلؽ ذم 

 التصقير الػقوقغراذم.

magnet مغـطقس 

aimant 

 سؿ وتؿقز ذراوف  سوقب جيعؾف ذا خاقاز مغـطقساقث، 

مةؾ  ذب أ س م أخرى تتقي ظذ احلديد، ك  جيعؾف 

 خ ر ل.سال يسافػ ذم حؼؾ مغـطق

magnet coil ِمؾػ اظمغـطقس 

bobine de l'aimant 

 مؾػ كفر  ئل ذم داخؾف كقاة مـ ادقاد ادغـطقسقث.

magnet pole قطب اظمغـطقس 

pôle de l'aimant 

مـطؼث ماـ ادغـطاقس قريةاث ماـ احل فا ت واحلارو  

وااتجذ فقفاا  الؼااقى ادغـطقسااقث. ويؽااقن لؾؼضااقب 

قطة ن واقع ن ذم ضرفقف  صا   و ـاق . سال ادغـطق

ويتالثر ساال يقلاد احلؼاؾ ادغـطقسال والؼطب ادغـطق

ا  الؽفر  ئقاثُ  د هبا  الشاحـثُ  ف  ـػس الطريؼاث التال وقل 

الؽفر  ئل ووتلثر  ف. وٓ يق د أقؾ مـ قطةغ  احلؼَؾ 

 ذم أي مغـطقس ويؽقك ن خمتؾػغ.

magnetic anisotropy ٓسمـاٍح مغـطقيس 

anisotropie magnétique 

قاد  ا ختي  اختي  اخلقاز ادغـطقسقث لةعض ادا

 ادـحك.

magnetic annealing سمؾديـ مغـطقيس 

recuit magnétique 

 صديد.سال وؾديـ ووزيد ذم حؼؾ مغـطق

magnetic armature ضمافظة اظمغـطقس 

armature magnétique 

آخار وغؾاؼ ساال قطعث مـ احلديد أو مـ  سؿ مغـطق

دارة ادغـطااااقس ادغـطقسااااقث إلكؼاااا ز مؼ ومتفاااا  

 .magnetic keeper  وسؿك أيًض ادغـطقسقث. 

 

magnetic attraction جتاذب مغـطقيس 

attraction magnétique 

قاااقة  اااذب ذات ضةقعاااث مغـطقساااقث، تااادث  اااغ 

مغـطقس ومقاد حديديث، أو  اغ قطةاغ مغـطقساقغ 

ي ن سااريمساتؿريـ خمتؾػغ، أو  غ وق ريـ كفر  ئقغ 

 ذم ك قؾغ ذم  فث واحدة.

magnetic axis قر مغـطقيسحم  

axe magnétique 

 ام رً سال ادستؼقؿ القافؾ  غ قطةل الؼضقب ادغـطق

 مـ قطةف الش   إػ قطةف اجلـق .   ؿركزه ومتجفً 



 979 جممع اللغة العربية بدمشق

magnetic bar قضقب مغـطقيس 

barreau magnétique 

مغـطقس دائؿ ظذ صؽؾ قطعث ضقء  كةر   لـسةث إػ 

  عدهي  أخريـ.

magnetic bottle  مغـطقسقةقارورة  

bouteille magnétique 

وشااؽقؾث مااـ حؼااقل مغـطقسااقث صااديدة، وسااتعؿؾ 

ٓحتاااقا   يزمااا  حااا رة وهاااق مااا  يؾااازم لؾاااتحؽؿ 

   ٓكدم ج الـقوي.

magnetic circuit دارة مغـطقسقة 

circuit magnétique 

جمؿقظث مـ خطاقط التادفؼ التال يملاػ كاؾ واحاد 

  شاا ضً . ودمتا ز خطاقط التادفؼ أو مغؾًؼا  مـفا  ضريًؼا

 أغؾةف  مـ مقاد حديديث ادغـطث.

 

magnetic constant شمازمتة مغـطقسقة 

constante magnétique 

         الـػ ذيث ادغـطقسقث ادطؾؼث لؾخي  ووس وي 

 .µoهـااري  اا دس ذم اؾااث القاحاادات الدولقااث ورمزهاا  

 .µيث م دة مغـطقسقث   لرمز  أويرمز لـػ ذيث 

magnetic core ب اظمغـطقسقؾ  

noyau magnétique 

كؿقث مـ اد دة احلديديث مقضقظث داخؾ مؾػ لتقفر 

وازداد معاف ساال مس ر أ اقد خلطاقط التادفؼ ادغـطق

 تريضقث ادؾػ.

magnetic declination اكحراف مغـطقيس 

déclinaison magnétique 

)ادما ه اإل ارة ساال زاويث اكحرا  خط الزوال ادغـطق

ؼقاااثن ظاااـ خاااط الااازوال اجلغاااراذم ادغـطقساااقث إف

 .  أو غر ً   قً صاروتسب   لدر  ت 

magnetic dipole  ّمغـطقيس قطبان  

dipôle magnétique 

 سااؿ لااف قطةاا ن مغـطقسااق ن متع كساا ن ك لؼضااقب 

أو التقااا ر احلََؾؼااال. قضاااع الؼطةااا   ساااال ادغـطق

دزدو ااااث ظـاااادم  يقضااااع ذم حؼااااؾ سااااال ادغـطق

  صااةقفً   مغـطقسااقً  ؼااًي كاا  أكااف يقلااد ح سااال.مغـطق

  حلؼؾ الذي يقلده قطةا ن مغـطقساق ن متع كسا ن ذم 

 اإلص رة وػصؾ  قـف  مس فث فغرة. 

magnetic dipole moment 

 عزم الؼطبان اظمغـطقيس

moment magnétique dipolaire 

 داؤه اخلا ر ل ذم سال متَّجف يرافؼ الؼطة   ادغـطق

لػتؾ الذي يطةؼف يس وي ظزم اسال التحريض ادغـطق

  ظاااذ الؼطةااا  . يساااؿك أيًضاااساااال احلؼاااؾ ادغـطق

magnetic moment. 

magnetic dipole radiation 

 إؾمعاع الؼطبان اظمغـطقيس

rayonnement d'un dipôle magnétique 

إصااع ع مق ااث كفرضقسااقث مااـ هااقائل حؾؼاال  سااقط 

 ي ن وق ر كفر  ئل ذم احلؾؼث. شاريقل ده 

magnetic disk ص مغـطقيسقر  

disque magnétique 

قرز مستدير ومستٍق ختزن فقف ادعؾقم ت لتعا ل  ذم 
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احل شااقب، ياادور حااقل حمااقر مركاازي لؾقفااقل إػ 

 أ زا  شطحف ك فث.

magnetic domains مـاؿمؼ مغـطقسقة 

domaines magnétiques 

مـاا ضؼ ذم ماا دة مغـطقسااقث وؽااقن ذم داخؾفاا  العاازوم 

  قث متقازيث فق   قـف .ادغـطقسقث الذريث أو اجلزي

 

magnetic effect مػعقل مغـطقيس 

effet magnétique 

ساال مػعقل اكتشػف أورشتد وهق وقلقد حؼاؾ مغـطق

  ؿرور وق ر كفر  ئل.

magnetic electricity كفرزماء مغـطقسقة 

électricité magnétique 

متغار ساال وقلقد التق ر الؽفر  ئل  ػعؾ وادفؼ مغـطق

 سال.عث ذم حؼؾ مغـطقكلن ودور وصق

magnetic elements اظمغـطقسقة صـرالعـا  

éléments magnétiques;éléments du 

magnétisme terrestre 

الؽقؿق ئقااث التاال ءاا  مغـطقسااقث دائؿااث  فااارالعـ  -1

)حديدياااثن ذم در ااا ت احلااارارة الع دياااث مةاااؾ 

احلديااد والـقؽااؾ والؽق  لااه أو ذم الاادر  ت 

 .قـققمادـخػضث مةؾ الغ دول

مغـطقسااقث وعااّر  احلؼااؾ  فاااروق ااد ثيثااث ظـ  -9

ظـاد أي كؼطاث ظاذ شاطح ضاال إرسال ادغـطق

وادقااؾ سااال إرو وهاال  صاادة احلؼااؾ ادغـطق

أي الزاويااااث  ااااغ مـحااااك احلؼااااؾ سااااال ادغـطق

أي سااال وادسااتقي إفؼاال، وآكحاارا  ادغـطق

ساال الزاويث التل يـحر  هب  خط الازوال ادغـطق

 لزوال اجلغراذم.ظـ خط ا

magnetic equator طمط آؽمتقاء اظمغـطقيس 

équateur magnétique 

خط ومهل ظذ شطح إرو يصؾ  اغ كاؾ الـؼا ط 

 التل مقؾف  معدوم.

magnetic field ضمؼؾ مغـطقيس 

champ magnétique 

مااـ احلؼااقل إولقااث ذم الطةقعااث. يق ااد حااقل أي 

)وقاا ر مغـطاقس وذم  ااقار صااحـث كفر  ئقاث متحركااث 

كفر ا ئلن. وهاق يرافااؼ احلؼاؾ الؽفر ا ئل ذم ادق ااث 

ووؼاا س  Hالؽفرضقسااقث، يرمااز لااف ظاا دًة  اا حلر  

ذم اؾاااث  Am-1صااادوف  قاحااادة إمةااار ظاااذ اداااس 

 القاحدات الدولقث.

magnetic field of a current 

 لؾتقارسـل احلؼؾ اظمغـطق

champ magnétique du courant 

يظفر ذم  قار وقا ر كفر ا ئل الذي سال احلؼؾ ادغـطق

ي ذم دارة كفر  ئقااث. يؿؽااـ حساا ب صاادة هااذا ساااري

 .ش ف ر مةًي -ق كقن  قق ع لاحلؼؾ   شت
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magnetic field strength سـلؾمدة احلؼؾ اظمغـطق  

intensité du champ magnétique 

حقا   B/µويس وي كساةث  Hمؼدار يرمز لف   حلر  

B كة فث التدفؼ وµ واحدواف ذم اجلؿؾاث  كػ ذيث القشط

 magnetic  . يساااؿك أيًضاااA.m-1الدولقاااث هااال 

intensity وmagnetic force. 

magnetic flux سمدفؼ مغـطقيس 

flux magnétique 

ةااث التحااريض ادغـطق الـ طؿقااث ظااذ سااال  اادا  مرك 

شطح جيت زه هذا التحريض ذم مس حث هاذا الساطح. 

ويعطااااااك   لعيقااااااث  Φ ويرمااااااز لااااااف  اااااا حلر 

Φ  ∫  ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ وواحدواااااف ذم اؾاااااث القاحااااادات  ⃗ 

، وذم اجلؿؾااث السااغةقث هاال Wbالدولقااث هاال الػقااز 

 .         حق      مؽسقيؾ

magnetic flux density كثافة التدفؼ اظمغـطقيس 

densité du flux magnétique 

 .magnetic inductionاكظر 

magnetic force ققة مغـطقسقة 

force magnétique 

 .magnetic field strength اكظر

magnetic force microscope 

 جمفر الؼقة اظمغـطقسقة

microscope à force magnétique 

أحااد أكااقاع جماا هر الؼااقة الذريااث، وفقااف يؿسااح رأس 

 ب ممغاـط العق ـاَث ادغـطقساقَث، فقؽشاػ التا ثرات ذم

ادغـطقسااقث  ااغ الاارأس والعقـااث ويسااتعؿؾ إلظاا دة 

 غـطقسقث لسطح العقـث.وشؽقؾ الةـقث اد

magnetic hysteresis  ِطاء مغـطقيسزم  

hystérésis magnétique 

ختؾُّااػ أو واالخر ذم وغاارات التؿغااـط ذم ماا دة ظااـ 

ادؿغـِط ظـادم  يتغار هاذا سال وغرات احلؼؾ ادغـطق

أو  magnetic lag  احلؼااااااااؾ. يسااااااااؿك أيًضاااااااا

magnetization cycle. 

 

magnetic inclination   ْؾ اظمغـطقيساظمَق  

inclinaison magnétique 

الزاوياث احلاا دة  ااغ ادسااتقي إفؼاال ومـحااك احلؼااؾ 

 إريض.سال ادغـطق

magnetic induction حتريض مغـطقيس 

induction magnétique 

ذم واحدة السطح. يرمز سال كة فث التدفؼ ادغـطق -1

 .ذم اجلؿؾث الدولقث Tوواحدوف وسي  Bلف   لرمز 

 خ ر ل.سال م دة مغـطقسقث  ػعؾ حؼؾ مغـطق متغـط -9

magnetic intensity ؾمدة مغـطقسقة 

intensité magnétique 

 .magnetic field strengthاكظر 

magnetic keeper ضمافظة مغـطقسقة 

armature magnétique 

 .magnetic armatureاكظر 

magnetic lag سملطمر مغـطقيس 

retard magnétique 

 .magnetic hysteresisاكظر 
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magnetic lens عدؽمة مغـطقسقة 

lentille magnétique 

ظدشث إلؽسوكقث جيري فقف  وة ار احلازم اإللؽسوكقاث 

 قاشطث حؼقل مغـطقسقث مصادره  مغا كط كفر  ئقاث 

 أو دائؿث.

 

magnetic levitation ؿَمْػق مغـطقيس 

lévitation magnétique 

ث شااطح ممغااـط  صااقرة رفااع  سااؿ ممغااـط  قاشااط

ذم اخلااي  أو   مـ شااةث  حقاا  يةؼااك اجلسااؿ مرفقًظاا

 .maglev  اءقا . ويسؿك أيًض 

magnetic lines of force 

 طمطقط الؼقة اظمغـطقسقة

lignes de force magnétiques 

خطقط ومهقث يؿةؾ اد س ذم كاؾ كؼطاث مـفا  مـحاك 

 ذم وؾؽ الـؼطث.سال احلؼؾ ادغـطق

magnetic moment عزم مغـطقيس 

moment magnétique 

 .magnetic dipole momentاكظر  -1

خ فث  ساقؿقث ك صا ث ظاـ شاةغ اجلساقؿ وهاق  -9

  لـسةث لإللؽسون يؼ رب مغـطاقن  اقر وققؿتاف 

              العدديث
  . 

magnetic moment of electron 

 عزم اإللؽؼمون اظمغـطقيس

moment magnétique de l'électron 

ظااـ دوران   ظاازم لإللؽااسون يؿؽااـ أن يؽااقن ك دًماا

اإللؽااسون حااقل الـااقاة ذم الااذرة )وياادظك ظـدئااٍذ 

)ويادظك العازم   ادادارين أو ذاوًقاساال العزم ادغـطق

 الذايت أو السةقـلن.سال ادغـطق

magnetic monopole أضمادي الؼطب اظمغـطقيس 

monopôle magnétique 

حلؼااؾ  اؽااقن مصاادرً يؿؽااـ أن يضااال  سااقؿ افسا

 ااـػس الؽقػقااث التاال يؽااقن فقفاا  اجلسااقؿ سااال مغـطق

 حلؼؾ كفر  ئل. اادشحقن  شحـث كفر  ئقث مصدرً 

magnetic needle  إزمرة مغـطقسقة 

aiguille aimantée 

فاااػقحث رققؼاااث معقـقاااث الشاااؽؾ متط ولاااث وشاااؽؾ 

قطة ه ذم ضرفقف. وستعؿؾ لتعقغ زاويث ادقاؾ   مغـطقًس 

 سال.اجلـقب ادغـطق-لأو ادم ه الش 

magnetic north الشامل اظمغـطقيس 

nord magnétique 

آدماا ه الااذي يشاار إلقااف الؼطااب الشاا   مااـ إ اارة 

مقفؾث ) قفؾثن وهق يـحر  ظـ الشا ل اجلغاراذم 

وختتؾػ زاويث اكحرافف مـ مقضع إػ آخر ظذ شطح 

 إرو ويتغر كذلؽ ظذ اددى الطقيؾ مـ الزمـ.

magnetic permeability الـػاذية اظمغـطقسقة 

perméabilité magnétique 

كؿقث وعّز ظـ در ث التؿغـط التل تدث ذم ما دة ما  

ويرماز ءا   Hخا ر ل سال لق قده  ذم حؼؾ مغـطق

حؼؾ  Bحق   ⁄    ، ففل µ  حلر  الققك   

داخااؾ اداا دة وهاال وؼاا س ذم سااال التحااريض ادغـطق

 نHm-1إم    ءـري لؽؾ ماس )اؾث القاحدات الدولقث 

NAأو   لـققوـ لؽؾ أمةر مر ع )
 ن.2-

magnetic polarization اؽمتؼطاب مغـطقيس 

polarisation magnétique 
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ذم كؼطاث معقـاث سال الػرق ادتَّجف  غ التحريض ادغـطق

فق  لق ك كه الـؼطث ذم اخلي . سال والتحريض ادغـطق

 .intrinsic induction  يًض أ. يسؿك  ⃗ رمزه 

magnetic potential difference 

 فرق كؿقن مغـطقيس

différence de potentiel magnétique 

الػرق  غ احل لتغ ادغـطقسقتغ ذم كؼطتغ ماـ حؼاؾ 

وهاااق يسااا وي وؽ ماااؾ صااادة احلؼاااؾ  ساااال،مغـطق

 ظذ أي خط وافؾ  غ الـؼطتغ.سال ادغـطق

magnetic pumping ضخ مغـطقيس 

pompage magnétique 

ذم الؽفرضقسااقث  ضريؼااث لتحريااؽ شاا ئؾ ك قااؾ  -1

 .متغر مع الزمـسال  تطةقؼ حؼؾ مغـطق

ذم فقزياا   الةيزماا   ضريؼااث لتسااخغ الةيزماا  إػ  -9

در اااث حااارارة أيقكقاااث ظ لقاااث  تطةقاااؼ حؼاااؾ 

 مفتز.سال كفرضق

magnetic quadrupole lens 

 عدؽمة مغـطقسقة رزماعقة األقطاب

lentille magnétique quadripolaire 

ُوقلده أر عث أقط ب مغـطقساقث ذات سال حؼؾ مغـطق

إص رة متـ و ث مروةث ذم دائرة، وستعؿؾ لتة ر حزم مـ 

 سق ت مشاحقكث ذم أ فازة ك دجا هر اإللؽسوكقاث 

 ظ ت اجلسق ت.ساروم

magnetic quantum number  

 العدد الؽؿقمل اظمغـطقيس

nombre quantique magnétique 

ةاث مامثر آكادف ع الازاوي ذم ادما ه  الؼقؿث الذاوقث درك 

ادطةاؼ، مؼادرة ساال أي ادم ه احلؼؾ ادغـطق Zادحقر 

ووعطاااااك   لعيقاااااث  ћ قاحااااادات ماااااـ الة  تاااااث 

  
  

 
⁄. 

magnetic repulsion سمـافر مغـطقيس 

répulsion magnétique 

قااقة دفااع ذات ضةقعااث مغـطقسااقث تاادث  ااغ قطةااغ 

سااااقغ مت ثؾااااغ أو  ااااغ وقاااا ريـ كفر اااا ئقغ مغـطق

 مستؿريـ متع كسغ.

magnetic resonance جتاوب مغـطقيس 

résonance magnétique 

اشتج  ث الذرات أو اجلزي  ت أو الـقى لدى خضقظف  

متـااا وب أو ٕماااقاج راديقياااث أو ساااال حلؼاااؾ مغـطق

ٕصااؽ ل أخاارى مااـ الط قااث ذات وااقاورات متقاقتااث. 

 ٕغراو ادسح والتصقير. يستعؿؾ ذم الطب

magnetic resonance imaging 

 سمصقير زمالتجاوب اظمغـطقيس

imagerie par résonance magnétique 

ساااال وؼـقاااث وساااتـد إػ التجااا وب الـاااقوي ادغـطق

صااال لؾزووقكاا ت وهاال وسااتعؿؾ ذم الطااب التشخق

لتشااؽقؾ فااقر لؾجسااؿ هاال  ؿة  ااث خاارائط لؾؽة فااث 

 .MRI اتص رً الزووقكقث فقف. وعر  اخ

magnetic rigidity صالزمة مغـطقسقة 

rigidité magnétique 

ظااذ   ققاا س ٓكاادف ع  سااقؿ مشااحقن يتحاار  ظؿقدًياا

سال ويس وي  دا  صدة احلؼؾ ادغـطقسال حؼؾ مغـطق

 ذم كصػ قطر وؼقس مس ر اجلسقؿ ذم احلؼؾ.

magnetic rotation دوران مغـطقيس 

rotation magnétique 

 .Faraday effectاكظر 

magnetic saturation إؾمباع مغـطقيس 

saturation magnétique 

Lat: saturare=أصةع 

ٓ وااامدي فقفااا  أي زيااا دة ذم صااادة احلؼاااؾ  احل لاااث التااال 

 ادؿغـِط إػ أي مغـطث إض فقث ذم اد دة ادؿغـَطث.سال ادغـطق
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magnetic shell ُوِرْيَؼة مغـطقسقة 

feuillet magnétique 

ممغـطث يؿؽـ الـظر إلقفا   اث رققؼث  دً فػقحث حديدي

مااـ الؼضااة ن ادغـطقسااقث الصااغرة  اكعاادد كةاار  اادً 

 ادع مدة لؾصػقحث.

magnetic shielding سمدريع مغـطقيس 

blindage magnétique 

اشاااتع ل غاااي  مصاااـقع ماااـ مااا دة ذات كػ ذياااث 

مغـطقسااقث ظ لقااث متـااع احلؼااقل ادغـطقسااقث السااؽقكقث 

 أ ساا م ك ئـااث داخؾااف، أو خ ر ااف مااـ القفااقل إػ

 داخؾ الغي .سال فعؾ حؼؾ مغـطق صارت

magnetic south اجلـقب اظمغـطقيس 

sud magnétique 

را اااع  ساااال.هاااق آدمااا ه ادؼ  اااؾ لؾشااا ل ادغـطق

magnetic north. 

magnetic splitting of spectral lines 

 اكػالق اخلطقط الطقػقة اظمغـطقيس

séparation magnétique des raies spectrales 

ة ت  تطةقؼ  ط هرة يـػؾؼ فقف  اخلط الطقػل إػ ظدة مرك 

 وسؿك هذه الظ هرة مػعقل زي ن. سال.حؼؾ مغـطق

magnetic substances مقاد مغـطقسقة 

substances magnétiques 

مقاد وتلثر أكةر ماـ غرها   ا حلؼقل ادغـطقساقث مةاؾ 

وادـغـقاااز  احلدياااد والؽق  لاااه والؽاااروم والـقؽاااؾ

وشة ئؽف . واحلديد ادط وع يػؼد مغـطتف  سفقلث أما  

 احلديد الصؾب فتصعب مغـطتف ولؽـف ُيتػظ هب .

magnetic susceptibility ؿمقاعقة مغـطقسقة 

susceptibilité magnétique 

Lat: suscipere=رفع 

سااال كسااةث التؿغااـط داا دة ماا  إػ صاادة احلؼااؾ ادغـطق

سااقرن ظـاادم  ٓ يؽااقن هااذان ادؿغااـط وهاال مقو ر)وـ

 ادؼداران متقازيغ؛ وإٓ ففل ظدد  سقط.

magnetic tape يط مغـطقيسؾمـر  

bande magnétique 

يط  يشتقؽل أحد و فقف مغطك  لكسقد احلديد صار

يستعؿؾ لتسجقؾ الصقت أو لتخازيـ ادعؾقما ت ذم 

 إكظؿث احل شق قث.

magnetic trap مصقدة مغـطقسقة 

piège magnétique 

غاار مـااتظؿ ُوصااط د  ااف الااذرات سااال حؼااؾ مغـطق

 ادعتدلث ذات العزوم ادغـطقسقث.

magnetisation مغـطة، متغـط 

magnétisation; aimantation 

 .magnetizationاكظر 

magnetism مغـطقسقة 

magnétisme 

ط هرة وتصػ هب  كؾ ادقاد مـشامه  احلركاث اددارياث 

ؽااـ أن يـشاال احلؼااؾ لإللؽسوكاا ت أو شااةقـ هت . ويؿ

 مـ وق ر كفر  ئل أو مـ مغـطقس دائؿ.سال ادغـطق

magnetization مغـطة، متغـط 

magnétisation; aimantation 

التحااقل الطاا رئ ظااذ ماا دة ظـاادم  وقضااع ذم حؼااؾ 

ويؼ س   ٕمةر ظذ  Mيرمز إلقف   حلر  سال مغـطق

 ادس ويعز ظـف   دؼدار

 ⃗⃗  
 ⃗ 

 
  ⃗⃗  

 µصادة احلؼاؾ و  ⃗⃗ وسال كة فث التدفؼ ادغـطق  ⃗ حق  

 .magnetisation  ث  تث كػ ذيث القشط. وسؿك أيًض 

magnetization curve مـحـل اظمغـطة 

courbe de magnétisation 
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ـٍ  ق   لؾتحريض ادغـطق  دٓلث صدة احلؼؾ سال مـح

)ادَُؿةَّؾ  تق ر يؿر ذم لػ ت شقارن ذم ظقـاث سال ادغـطق

ماـ  ا اد ً سال رشؿ  زي دة احلؼؾ ادغـطقممغـطث. يُ  غر

 ًٓ إػ ققؿ أظذ يصؾ فقفا   الصػر )وق ر معدومن وفق

 إػ حد  اإلصة ع.سال التحريض ادغـطق

magnetization cycle دورة اظمغـطة 

cycle de magnétisation 

ـٍ مغؾؼ ُُيصؾ ظؾقف  رشاؿ التحاريض ادغـطق ساال مـح

B ـط  دٓلث صدة احلؼؾ ادؿغـِط ذم م دة ق  ؾث لؾتؿغH ،

وذلااؽ ظـاادم  يااتؿ هااذا احلؼااؾ دورة ك مؾااث مااـ الؼااقؿ 

ادق ةث والس لةث. يعقد الساةب ذم وشاؽؾ هاذه الادورة 

ذم ادا دة الؼ  ؾاث لؾتؿغاـط ساال إػ ط هرة الةطا   ادغـطق

  وهل متةؾ ض قث ض ئعث وظفر  شؽؾ حرارة.وسؿك أيًض 

magnetic hysteresis. 

magnetization vector  مّتجف اظمغـطة 

vecteur d'aimantation 

 ادؿغـِط. سال مّتجف احلؼؾ ادغـطق

magnetizing current سمقار ُُمَغـِط 

courant de magnétisation 

ي ذم مؾاػ وقضااع داخؾااف اداا دة سااارالتقا ر الااذي ي

 ادراد مغـطتف .

magneto مغـقط 

magnéto 

ضف مغـطقس دائؿ يقلد وق  يستعؿؾ ذم   متـ و ً  ارً  ف ز حمر 

 مـظقم ت اإلصع ل لةعض حمرك ت آحساق الداخع.

 

magneto-optic effect ضقئلسـل مػعقل مغـطق  

effet magnéto-optique 

ل ما دة متـ حقاث إػ ٓ متـ حقاث ضاقئقً  -1  ػعاؾ   تقُّ

صديد وذلؽ  سةب ولثر احلؼؾ سال حؼؾ مغـطق

 .ت اد دةظذ وق قف  زي  

ما دة  ذمساال مػعقل ك و  ظـ والثر حؼاؾ مغـطق -9

وهاال ذم ح لااث امتصاا ز الضااق  أو إفااداره. 

 مة لف مػعقل زي ن ومػعقل ف رادي. 

magneto-optical trap مصقدة مغـطقسقة ضقئقة 

piège magnéto-opique 

 لقازري ٓفاطق د 
ٍ
وروقب مـ حؼؾ غر مـتظؿ وضق 

 الذرات ادعتدلث.

magneto-optics يات مغـطقسقةصـرزم  

la magnéto-optique 

دراشااث أثاا ر التاال يع كقفاا  الضااق  لاادى مااروره ذم 

 سال.إوش ط اد ديث  ق قد حؼؾ مغـطق

magnetoacoustics صقسمقات مغـطقسقة 

magnétoacoustique 

العؾااؿ الااذي ياادرس التاا ثر  ااغ الظااقاهر ادغـطقسااقث 

 والصقوقث وتقيؾ أحدمه  إػ أخر.

magnetoelectricity كفرزماء مغـطقسقة 

magnéto-électricité 

طفااقر حؼااؾ كفر اا ئل ذم  عااض ادااقاد ظـاادم   -1

شاا كـ، مةااؾ أكسااقد سااال وتعاارو حلؼااؾ مغـطق

 .Cr2O3الؽروم 

وقلقااد وقاا رات كفر  ئقااث ذم ماا دة لتغاار التاادفؼ  -9

 خيء  ك  ذم ادقلدات الع ديث.سال ادغـطق

magnetohydrodynamics 

 حتريؽ السقائؾ اظمغـطقيس عؾؿ

magnétohydrodynamique 
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ذم حؼاااؾ   دراشاااث حركاااث ادقائاااع الـ قؾاااث كفر  ئًقااا

 .MHD ايسؿك اختص رً  سال.مغـطق

magnetomechanical factor 

 عامؾ مقؽاكقؽل مغـطقيس

facteur magnétomécanique 

مؼؾاااااااقب الـساااااااةث اجلرومغـطقساااااااقث. اكظااااااار 

gyromagnetic ratio. 

magnetometer مؼقاس اظمغـطقسقة 

magnétomètre 

و فتف أو يؼاقس سال  ف ز يؼقس صدة احلؼؾ ادغـطق

مااـ فعؾااف ذم إ اارة مغـطقسااقث ظااذ سااال العاازم ادغـطق

شاااطح إرو. أمااا  ذم الػضااا   فقعتؿاااد مؼقااا س 

 ادغـطقسقث ظذ مة درة الزووقن وغر ذلؽ.

magneton مغـِطقن 

magnéton 

لؾـااقى والااذرات  سااالواحاادة ققاا س العاازم ادغـطق

واجلزي اا ت واجلسااق ت إولقااث ويعطااك   لعيقااث 

كتؾاث  mصحـث اإللؽسون و eحق   ⁄       

ث  تااث  يكااؽ ادشااطق ث، وققؿتااف العدديااث   اجلسااقؿ و

 .                   لإللؽسون 

magnetoresistance مؼاومة مغـطقسقة 

magnéto-résistance 

ي سار ومث الؽفر  ئقث لـ قؾ أو لـصػ ك قؾ يوغر ادؼ

ظؾقاف. ساال فقف وق ر كفر  ئل ظـد وطةقاؼ حؼاؾ مغـطق

 ووستعؿؾ لؼق س احلؼقل ادغـطقسقث الضعقػث.

magnetosphere الغالف اظمغـطقيس 

magnétosphère 

ادـطؼث ادحقطث   ٕرو )و ؿعظؿ الؽقاكب إخرىن 

اجلسااق ت التاال وعؾااق الغااي  إيااق  ووؽااقن فقفاا  

 لؾؽقكب.سال ادشحقكث حمؽقمث   حلؼؾ ادغـطق

magnetostatic field ؽماكـسـل ضمؼؾ مغـطق  

champ magnétostatique 

حؼاااؾ كااا و  ظاااـ مغـطاااقس ضةقعااال شااا كـ )غااار 

ي ذم دارة سااارمتحاار ن أو وقاا ر كفر اا ئل مسااتؿر ي

 ش كـث. وهق حؼؾ ث  ه ٓ يتغر مع الزمـ.

magnetostatics ةمغـطقسقة ؽماكـ  

magnétostatique 

 دراشث احلؼقل ادغـطقسقث التل ٓ وتغر مع الزمـ.

magnetostriction سمؼّبض مغـطقيس 

magnétostriction 

وغااّر أ عاا د )وؼؾااص أو متااددن ماا دة ذات مغـطقسااقث 

يؽااقن التغاار  سااال.حديديااث  ق ااقد حؼااؾ مغـطق

  شدة ذم الـقؽؾ.  مؾحقطً 

magnetron مغـطرون 

magnétron 

إك  قب  ضقائػواحد مـ  -مقاج كفرضقسقثمقلد أ

حركث اإللؽسوك ت ذم حؼقل  عؿؾادؽرويث التل وست

كفر  ئقاااث ومغـطقساااقث متع مااادة لتقلقاااد اإلصاااع ع 

 قغ   40إػ  1ادِؽروي ضؿـ جم ٓت السددات مـ 

 هروز. يستعؿؾ ذم الرادار وذم أفران الطةخ ادؽرويث.
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magnification حمقريجتسقؿ، سمؽبغم، سمؽبغم  

grossissement, agrandissement 

   axial magnificationاكظر 

 lateral magnification و

 .angular magnification و

magnified image  َّطمقال مؽػم 

image agrandie 

خقاا ل وشااؽؾف اؾااث ضااقئقث وؽااقن أ عاا ده أكااز مااـ 

 أ ع د اجلسؿ.

magnifier ة  مؽػمر

verre grossissant, loupe 

ما  وؽاقن حمد اث الاق فغ وشاؽؾ   شث مؼر  ث غ لةً ظد

 ًٓ لؾجسااؿ الااذي ياارى مااـ   وفااحقحً  امؽاازً  خقاا 

 .magnifying glass  خيء . وسؿك أيًض 

magnifying glass ة  عدؽمة مؽػمر

loupe 

 .magnifierاكظر 

magnifying power قدرة التجسقؿ 

puissance de grossissement 

ؿـف  خق ل وشّؽؾف اؾث ضكسةث طؾ الزاويث التل يرى 

ضااقئقث جلسااؿ إػ طااؾ الزاويااث التاال ياارى ضااؿـف  

 ًة.صاراجلسؿ   لعغ مة 

magnitude ؿمقيؾة مّتجف 

magnitude, grandeur, module 

 الؼقؿث ادطؾؼث لطقل مّتجف.

magnon َمغـقن 

magnon 

مق ااث شااةقـقث، وهاال إثاا رة ا ظقااث ورافااؼ الااـظؿ 

قـقث ذم الاااـظؿ ادغـطقساااقث. تااادث إماااقاج الساااة

 ادغـطقسقث احلديديث وادغـطقسقث احلديديث ادض دة.

magnox َمغـقكس 

magnox 

شااةقؽث مغـزيااقم تااقي كسااةث ضاا قؾث مااـ إدـقااقم 

لؾقققد الـاقوي ذم  عاض  اوالزيؾققم. وستعؿؾ غؿدً 

 ادػ ظيت الـقويث ولذا وسؿك مػ ظيت مغـقكس.

main circuit دارة رئقسقة 

circuit principal 

كاااؾ إ ااازا  الـ قؾاااث ذم دارة وةاااديؾ وؼاااقم  عؿؾقاااث 

 القفؾ أو الػصؾ.

mainframe ضماؽمقب رئقيس 

ordinateur central 

 مـظقمث ح شق قث كةرة متعددة إغراو.

major tone كغؿة أؽماؽمقة 

ton majeur; grand ton 

ش  ـ فقت مركَّب.شال الصقت ٕا وػ م  أو التقافؼقث ٕا

majority carriers ضمامالت أكثرية 

porteurs majoritaires 

كقع ح ميت الشحـث، إم  اإللؽسوك ت أو الةؼاقب، التال 

خار. اإللؽسوكا ت  اقع ٔا يؽقن وركقزه  أكز  ؽةر مـ اـل

قع  ـ اـل هل حا ميت أكةرياث والةؼاقب  nذم كصػ ك قٍؾ م

قع  ـ اـل  هل ح ميت أكةريث. pذم كصػ ك قٍؾ م

Maksutov corrector مْؽسقسمقف مصّحح  

lentille correctrice de Maksutoff 

ظدشث رققؼث أو جمؿقظث ظدش ت وستعؿؾ لتصاحقح 

الزيااغ الؽااروي لعدشااث كرويااث، يسااتعؿؾ  صااقرة 

 خ فث ذم ادؼ ريب.
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malleability قازمؾقة التصػقح 

malléabilité 

 رق أو   لدرفؾاثرة ظذ تقيؾ فؾز إػ فػقح   لطَّ الؼد

وشااؼؼ وهاال خ فااث ممقاازة لؾػؾاازات، والااذهب  دون

 أكةر ادقاد ق  ؾقث لؾتصػقح.

Malus' law قاكقن مالقس 

loi de Malus 

الـ فاذ ماـ مؼط اب  Iق كقن يـص ظذ أن صدة الضق  

وتـ شب ماع مر اع دمقاب هاذه  θفؿحؾ ؾ  قـف  زاويث 

صااادة الضاااق   I0حقااا   ،         الزاوياااث 

 ط ب.القارد ظذ ادؼ

manganese مـغـقز 

manganèse 

، كتؾتاااف الذرياااث الـساااةقث Mnفؾااازي رمااازه  صاااارظـ

اكتؼ   وؼاع  صار، وهق ظـ25، ظدده الذري 54,938

خقافااف  ااغ الؽااروم واحلديااد. يتصااػ   لؼساا وة 

واءش صث )َقصق ن أ قض رما دي الؾاقن، يساتعؿؾ 

 ذم خيئط الػقٓذ  صقرة خ فث.

manifold ُمَشعرب 

manifold 

اااؾ مـ فاااذ  وروقةاااث إك  قاااب التػرظقاااث التااال ُوقف 

الصااااا م ت ذم حمااااار  احاااااساق داخاااااع متعااااادد 

 إشطقاك ت إػ ُمَؽْر ـ مػرد أو ك وؿ لؾصقت.

manometer مؼقاس الضغط ذو الشعبتني 

manomètre 

مؼق س ضاغط شا ئع يتاللػ أحاد ك ذ اف ماـ أكةاقب 

، أحاد ضرفقاف متصاؾ  ا جلق Uز   ل  شؽؾ احلار  

ر  أخاار يقفااؾ  اا حلقز ادااراد ققاا س ضااغطف. والطاا

فقؽقن الضغط   ُيتقي إكةقب ظذ اد   أو الزئةؼ غ لةً 

إلقااف الضااغط   الضااغط اجلااقي مضاا فً   ذم احلقااز مساا ويً 

 الـ  ؿ ظـ فرق اروػ ع الس ئؾ ذم ضرذم إكةقب.

 

many body problem مسللة األصمسام اظمتعددة 

problème à N corps 

ول دراشاث حركا ت ثيثاث أ سا م أو أكةار مسللث وتـ 

وت ثر فق   قـف  وهال مساللث لاقس دعا دٓت حرك هتا  

 حؾ تؾقع ظ م. 

Mariotte's law قاكقن ماريقط 

loi de Mariotte 

 .Boyle's lawاكظر 

Mars اظمّريخ 

Mars 

را ااع الؽقاكااب ذم  عااده ظااـ الشااؿس؛ ُياارى  اا لعغ 

قصاارة  ُمااَددٍ ادجااّردة كااـجؿ أااار شاا ضع،   شااتةـ   

 لشاؿس. يةؾاغ قطاره  ماـ اقساكاف   قريةً ظـدم  يؽقن 

 .km 6700كحق 

Marx effect مػعقل ماركس 

effet Marx 

مػعقل وتـا قص فقاف ض قاث اإللؽسوكا ت الصا درة 

لدى إك روف ذم الققه  ،ظـ شطح مض    كفرضقئقً 

ذاوااف  ضااق  وااقاوره أقااؾ مااـ وااقاور الضااق  الااذي 

 يسةب اإلفدار.
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maser زرمق  

maser 

 ف ز لتضخقؿ إمقاج الؽفرضقسقث ادِؽرويث يعؿاؾ 

وفؼ مةدأ الؾقزر، ُوَضاخُّ فقاف جمؿقظاث ماـ الاذرات أو 

اجلزي اا ت ادرفقظااث إػ ح لااث ض قااث غاار مسااتؼرة، 

 قاشااطث مق ااث كفرضقسااقث فتشااع ض قااث إضاا فقث ءاا  

وااقاور ادق ااث احل ّثااث وضقرهاا . الؽؾؿااث ماالخقذة مااـ 

 ماااـ العةااا رة اإلكؽؾقزياااث  دمؿقاااع إحااار  إوػ 

microwave amplification by stimulated 

emission of radiation. 

mask  قِـاع 

masque 

فااػقحث رققؼااث مااـ فؾااز أو ماا دة أخاارى تتااقي ظااذ 

خمطط مؽشق  وساتعؿؾ حلجاب أ ازا  خمتا رة ماـ 

شاااطح كصاااػ ك قاااؾ أو شاااطح آخااار أثـااا   ظؿؾقاااث 

 السشقب ظؾقف أو التـؿقش.

masking ـقعسمؼ  

masquage  

أو كسااقة ظااذ شااطح ماا دة ماا  حلػااظ  غطاا  اشااتع ل 

 مس حث حمجق ث مـ أ ؾ ورشقب اكتؼ ئل أو وـؿقش.

mass كتؾة 

masse 

كؿقااث اداا دة التاال ُيتقهياا   سااؿ ماا  هاال كتؾتااف وفااؼ 

وعريػ كقاقوـ، ووؼا س ذم اؾاث القاحادات الدولقاث 

 د كعتاف مؼق ٌس    لؽقؾقغرام. والؽتؾث العط لقث جلسؿٍ 

وغقر حركتف. والؽتؾث الةؼ لقث مؼق س لؾجذب الةؼ   

الذي قضع لف اجلساؿ  ق اقد أ سا م أخارى. وقاد 

أثةته التج رب وس وي ها وغ الؽتؾتاغ. وذم كظرياث 

 وفؼ العيقث  vظث سارالـسةقث وتغر الؽتؾث مع ال

  
  

√  (  ⁄ ) 
  

 ق  ذم اخلي . ظث الضشار cالؽتؾث السؽقكقث و   حق  

mass absorption coefficient 

 معامؾ آمتصاص الؽتيل

coefficient d'absorption massique 

صعث غ م  هق كسةث مع مؾ إإصعث السقـقث أو  ذم ح لث

 آمتص ز اخلطل إػ كة فث القشط الذي متر فقف.

mass analyser حمؾرؾ كتيل 

analyseur de masse 

الؽااتع يتااقح فصااؾ اجلسااق ت  ااز  مااـ ادطقاا   

ادختؾػث ذم الؽتؾث ويؽقن ذلؽ  ػعؾ حؼاؾ كفر ا ئل 

 ظذ حزمث أيقكقث. سؾَّطمسال ومغـطق

 
mass defect كؼص الؽتؾة 

défaut de masse 

الػاارق  ااغ كتؾااث كااقاة ماا  وجمؿااقع كتااؾ الـؽؾقكاا ت 

كث ء  وهل ذم احل لث الطؾقؼث )أي قةؾ ورا طف ن.   ادؽق 

mass number العدد الؽتيل 

nombre de masse 

جمؿقع أظداد الزووقك ت والـسوك ت ذم كقاة الاذرة، 

 . وهق يس وي الؽتؾث الذريث وؼريةً 

mass of proton كتؾة الػموسمقن 

masse du proton 

 وسااااااااا وي كتؾاااااااااث الزوواااااااااقن الساااااااااؽقكقث 

1,67x10-27  مااـ  1,007276كقؾااق غاارام ووساا وي

ض قااث قاادره   واحاادة الؽتؾااث الذريااث وهاال وؽاا فة

938MeV. 
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mass of the atom كتؾة الذرة 

masse de l'atome 

جمؿقع كتؾث الـقاة واإللؽسوك ت ادحقطاث هبا . وهال 

 وسكز  ؿعظؿف  ذم الـقاة. 

mass of the electron كتؾة اإللؽؼمون 

masse de l'électron 

 9,11x10-31وسااا وي كتؾاااث اإللؽاااسون الساااؽقكقث 

 . كقؾقغرامً 

mass spectrograph راؽمؿ الطقػ الؽتيل 

spectrographe de masse 

مطقاا   كااتع وسااؼط فقااف إيقكاا ت ظااذ فااػقحث 

وصقير فقوقغراذم وةغ،  عاد ظؿؾقاث اإلطفا ر، واقزع 

 كتؾ اجلسق ت.

mass spectrometer مطقاف كتيل 

spectromètre de masse 

مطق   كتؾث فقف صؼ يتـؼؾ أما م مسا رات إيقكا ت 

ادختؾػث، ويسجؾ ك صػ كفر  ئل يؼع  ذوات الؽتؾ

 خؾػف صدة وقزع الؽتؾ.

 

mass spectrum ؿمقػ الؽتؾة 

spectre de masse 

وسجقؾ أو رشؿ لتقزع كتاؾ مؽقكا ت ما دة ما  وفاؼ 

 الـسةث  غ كتؾ أيقك هت  وصحـ هت .

mass stopping power مؼدرة اإليؼاف الؽتيل 

pouvoir d' arrêt massique 

فؼااد ض قااث  سااقؿ مشااحقن ذم واحاادة ادساا فث مااـ 

 ظذ كة فث اد دة.  مس ره ذم اد دة التل قسقف  مؼسقمً 

mass surface density الؽثافة السطحقة لؾؽتؾة 

densité superficielle de la masse 

 كسةث كتؾث ضةؼث م  إػ مس حث شطحف .

mass velocity عة كتؾقةؽمـر  

vitesse de transfert de masse 

ظااذ   معاادل  رياا ن كتؾااث ماا ئع ذم قـاا ة مؼسااقمً 

 العريض. ف مؼطع

mass-coefficient of reactivity 

 معامؾ التػاعؾقة الؽتيل

coefficient massique de réactivité 

ادشتؼ اجلزئل لتػ ظؾقث مػ ظؾ،   لـسةث إػ كتؾث ما دة 

 معقـث، ذم مؽ ن حمدد مـ قؾب ادػ ظؾ.

mass-energy equivalence سمؽافم الؽتؾة والطاقة 

équivalence masse-énergie 

متؽ ف ت ن وفؼ قا كقن أيـشات يـ  Eوالط قث  mالؽتؾث 

E=mc2   حقc ظث الضق  ذم اخلي .شار 

masurium مازوريقم 

masurium 

 .Maآشؿ الؼديؿ لؾتؽـقسققم، رمزه 

matched load ِِحْؾ مقاَءم 

charge adaptée 

مم كعتاف  حقا  متاتص أظظاؿ ض قاث ماـ ِاؾ اخترت 

ط حادوث ذلاؽ أن صاارادـةع الذي يغذي الادارة. و

 وؽقن مم كعث احِلْؿؾ هل ادرافؼ العؼدي د كعث ادـةع.

matching مقاءمة 

adaptations 
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وفؾ داروغ أو وفؾ مـةع وِاْؾ،  قاشطث أداة َقرن 

)دارة وفؾن  حق  يـتؼؾ أظظاؿ مؼادار ماـ الط قاث 

 وغ. غ الدار

material body صمسؿ مادي 

corps matériel 

 ذم ادؽ ن. ا سؿ لف كتؾث يشغؾ حقزً 

material particle صمسقؿ مادي 

particule matérielle 

  سقؿ لف كتؾث شؽقكقث. 

material point كؼطة مادية 

point matériel 

متةقؾ اجلسؿ اد دي  ـؼطث ءا  كتؾتاف ومقضاعف  مركاز 

 حركتف. ثؼؾف كل وسفؾ دراشث 

material system مجؾة مادية 

système matériel 

 جمؿقظث مـ الـؼ ط اد ديث.

materials testing reactor (MTR) 

 مػاعؾ اطمتبار اظمقاد

réacteur d'essai des matériaux 

ؿ ذم إش س لدراشث شؾق  ادقاد  مػ ظؾ كقوي ُفؿ 

ضااث لتاادفؼ كةاار مااـ الـسوكاا ت  والتجفقاازات ادعرَّ

 ه  مـ اإلصع ظ ت. وغر

Mathiessen's rule قاعدة ماسمقسـ 

règle de Mathiessen  

لػؾاز ما  هال جمؿاقع  ρق ظدة وـص ظذ أن ادؼ ومقاث 

يتعؾااؼ   لشااقائب  ρiأحاادمه          حااديـ 

 يتـ شب مع در ث احلرارة.  ρtوأخر 

matrix مصػقفة 

matrice 

وةاااث ذم جمؿقظاااث أظاااداد حؼقؼقاااث أو ظؼدياااث مر -1

فػق  وأظؿدة ُوع َمؾ كؽقا ن مساتؼؾ وختضاع 

 .لؼقاكغ  ز ادصػقف ت

إلؽسوكقاث مقفاقلث فاق   فاار ـقث مـ صاةؽث ظـ  -9

  قـف  مروةث ذم فػق  وأظؿدة. 

matrix mechanics مقؽاكقؽ اظمصػقفات 

mécanique matricielle 

كظريااث ذم ادقؽ كقااؽ الؽؿااقمل متةَّااؾ فقفاا  اخلااقاز 

لؾجسق ت  ؿصاػقف ت وتطاقر ماع الازمـ الػقزي ئقث 

وهاااال فااااقغث هاااا يزكزم إش شااااقث لؾؿقؽ كقااااؽ 

 ودكغر ادق قث. صارالؽؿقمل ومؽ ف ث لصقغث 

matrix representation متثقؾ مصػقدم 

représentation matricielle 

 متةقؾ ادؼ دير الػقزي ئقث  ؿصػقف ت. 

matter wave مقصمة مادية 

onde de la matière 

 .De Broglie waves اكظر

maximum and minimum thermometer 

 احلرارسمني العظؿك والصغرى مؼقاس

thermomètre à maximum et minimum 

حرارة ُمصّؿؿ لتسجقؾ أظاذ وأدكاك در تال  ؼق سم

 حرارة خيل مدة مـ الزمـ.

maximum density of water 

 كثافة اظماء العظؿك

densité maximale de l'eau 

ؼل ذم الدر ث كة   شؾزيقس ووس وي القاحد.  4فث اد   اـل

maximum permissible dose 

 صمرعة عظؿك مسؿقح هبا

dose maximale admissible 

أكز  رظث إصع ع ممي ـ يتؾؼ ه  صخص م  ذم حق واف 
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 .  مؾؿقًش  ارً ضارمـ دون أن ُتدث ذم  سؿف 

maximum power transfer 

 اكتؼال الؼدرة العظؿك

transfert de la puissance maximale 

اكتؼ ل أظظؿ قدرة ممؽـث ماـ  از  ماـ دارة كفر  ئقاث 

يؿةؾ ادـةع إػ  ز  آخر مـف  يؿةاؾ احِلْؿاؾ وذلاؽ ذم 

الشةؽ ت الؽفر  ئقث التل جيري فقفا  وقا ر مساتؿر أو 

 وق ر متـ وب  قةل. 

maximum power transfer theorem 

 كظرية اكتؼال الؼدرة العظؿك

théorème du transfert de la puissance 

maximale 

الـظريااث التاال وعاا ل  مسااللث اكتؼاا ل أظظااؿ قاادرة مااـ 

ادـةع إػ احلؿؾ ذم الشاةؽ ت الؽفر  ئقاث التال وعؿاؾ 

ظذ التقا ر ادساتؿر أو ادتـا وب اجلقةال. وهال واـص 

ظذ أن اكتؼا ل الؼادرة العظؿاك ماـ ادـةاع إػ احلؿاؾ 

احلؿؾ هل ادرافؼ العؼادي ُيدث ظـدم  وؽقن مم كعث 

 د كعث ادـةع.

maximum range اظمدى األعظؿ 

portée maximale; parcours maximum 

وُيادث ذلاؽ ظـادم    أ عد مس فث وؼطعف  قذيػث أفؼقً 

 در ث مع إفؼ.  45ُْوؼذ   زاويث 

maximum vapour pressure 

 ضغط البخار األعظؿ

pression maximale de la vapeur 

 الةخ ر ادشَةع ذم در ث حرارة معقـث. ضغط

Maxwell demon عػريت مؽسقيؾ 

démon de Maxwell 

يااتحؽؿ  ػتحااث ذم حاا  ز أو  اادار ضااال كاا ئـ افسا

  لغا ز إػ قساؿغ،  اف فؾ داخع يؼساؿ وظا   ممؾاق ً 

يعث فؼااط  اا لعةقر ذم ادماا ه سااارفقسااؿح لؾجزي اا ت ال

ه أخار. واحد، ولؾجزي  ت الةطق ث   لعةقر ذم آدم 

ويـت  ظـ ذلؽ أن أحد   كةل القظ   يصةح أشاخـ 

لؾؿةادأ الةا     مـ اجل كب أخر، وهذا يشاؽؾ خرًقا

 ذم السمقديـ مقؽ. 

Maxwell distribution ع مؽسقيؾ  سمقزُّ

distribution de Maxwell 

دالث وعطل ظدد  زي  ت غ ز ك مؾ )ذم اؾث متقازكاث 

 جم ل ضقؼ. ظ هت  ضؿـشارن وؼع  ورمقديـ مقؽقً 

Maxwell equations معادٓت مؽسقيؾ 

équations de Maxwell 

جمؿقظث مـ أر ع مع دٓت وػ ضاؾقث  زئقاث وؾخاص 

وهل وار ط  سال.اخلقاز التؼؾقديث لؾحؼؾ الؽفرضق

  لشاااااحـ ت ساااااال احلؼؾاااااغ الؽفر ااااا ئل وادغـطق

الؽفر  ئقاااث والتقااا رات، ووشاااؽؾ أشااا س كظرياااث 

  ع دٓت هلإمقاج الؽفرضقسقث وهذه اد

⁄   ⃗⃗    ⃗⃗       و ⁄   ⃗     ⃗           

 .   ⃗    و    ⃗⃗     و

 آكزيا ح الؽفر ا ئل،  ⃗⃗  سال،احلؼؾ ادغـطق ⃗⃗ حق  

كة فاث التادفؼ   ⃗ احلؼؾ الؽفر ا ئل،   ⃗ كة فث التق ر،    

 ؾشحـث.الؽة فث احلجؿقث ل ρالزمـ،  t سال،ادغـطق

Maxwell thermodynamic relations 

 عالقات مؽسقيؾ الؼممقديـامقؽقة

relations thermodynamiqes de Maxwell 

أر ع مع دٓت دـظقمث ذم واقازن حاراري، كاؾ مـفا  

وس وي  غ مشتؼغ  زئقغ، يتضؿـ ن ضغط اجلؿؾاث 

 وحجؿف  ودر ث حرارهت  وأكسو قتف .

Maxwell-Boltzman statistics 

 إضمصاء َمؽسقيؾ زمقلتزمان

statistique de Maxwell-Boltzman 

اإلحص   التؼؾقدي لؾجسق ت ادتط  ؼث، وهق خم لػ 



 986 جممع اللغة العربية بدمشق

دياارا   -أيـشاات يـ وإحصاا   فرماال -إلحصاا    ااقزه

ذم   ُيعطااك  صااقغث وصااػ وااقزع اجلسااق ت إحصاا ئقً 

مـظقمث ظاذ مساتقي ت ض قاث خمتؾػاث. ياـص ظاذ أّن 

معطاك يتـ شاب ماع  ظدد اجلسق ت ذم مستقى ض قاث

    (    ⁄ ث  تاث  kض قاث ادساتقى و E، حق  (

 در ث احلرارة ادطؾؼث. T قلتزم ن و

Maxwell-Boltzmann distribution law 

 زمقلتزمان-قاكقن سمقزع َمؽسقيؾ

loi de la distribution de Maxwell-Boltzman 

مع دلاااث لؾتاااقزع اإلحصااا ئل لؾجزي ااا ت حساااب 

ذم اؾااث ورمقديـ مقؽااث غ زيااث ذم ظ هت  وض ق هتاا  شااار

 ح لث وقازن.

Maxwell's formula صقغة مؽسقيؾ 

formule de Maxwell 

وقريـااث  εظيقااث واار ط  ااغ ث  ااه ظاازل وشااط ماا  

  حديااديً   وإذا مل يؽااـ القشااط مغـطقسااقً  nاكؽساا ره 

 .    ك كه العيقث 

Maxwellian fluid مائع َمؽسقييل 

fluide Maxwellien 

 -ظ ت  زي  وف وفؼ واقزع مؽساقيؾشارتقزع م ئع و

  قلتزم ن.

mean deviation اكحراف متقؽمط 

déviation moyenne 

ادتقشااط احلساا   لؾؼااقؿ ادطؾؼااث ٓكحرافاا ت كتاا ئ  

ققاا س ظااـ ققؿتااف احلؼقؼقااث التاال ُوعاادُّ ظاا دًة الؼقؿااث 

 ادتقشطث لـت ئ  الؼق س.

mean error طمطل متقؽمط 

erreur moyenne 

ادجؿااقع اجلاازي لؼااقؿ إخطاا   ظااذ  قسااؿث خاا رج

 ظدد الؼق ش ت.

mean free path مسغم ضمر وؽمطل 

libre parcours moyen 

متقشط ادسا فث ادؼطقظاث  اغ َحاَدثغ متشا هبغ، مةاؾ 

آفطدام ت ادركاث جلزي ا ت الغا ز، أو لإللؽسوكا ت 

 ذم  سؿ فؾب أو لـسوك ت ادفّدئ ذم مػ ظؾ كقوي.

mean free time ـ ضمّر متقؽمطزم  

temps libre moyen 

متقشااط الاازمـ ادسااتغرق  ااغ افااطدامغ متعاا قةغ 

 جلزي  ت الغ ز أو اإللؽسوك ت أو م  هق ذم حؽؿف .

mean life عؿر متقؽمط 

vie moyenne 

 .average lifeاكظر 

mean lifetime عؿر متقؽمط 

durée de vie moyenne, âge moyen 

 .average lifeاكظر 

mean square velocity عةسـرمتقؽمط مرزمع ال  

vitesse quadratique moyenne 

ظث جلؿؾااث  سااق ت سااارالؼقؿااث ادتقشااطث در ااع ال

 تسب مـ العيقث 

   (    
      

       
 )   
 و   ظث سااااارظاااادد اجلسااااق ت ذات ال niحقاااا  

  ∑   
 
 . 

mean value متقؽمطة ققؿة  

valeur moyenne 

 هل xلؾؿتغر  bو a غ ققؿتغ  ( ) لدالث 
 

   
∫  ( )  

 

 
. 

mean velocity عة متقؽمطةؽمـر  

vitesse moyenne 

ظ ت اؾاث ماـ اجلساق ت تساب شارمتقشط ققؿث 

 مـ العيقث 
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(               )

(         )
  

 .    ظتف شارظدد اجلسق ت التل    حق  

mean-square deviation 

 متقؽمط مرزمع آكحراف

déviation de la moyenne des carrés 

  لؾؿتغر  ̅ متقشط مرّ ع ت الػرق  غ متقشط الؼقؿث 

  ، ويؽتب ظذ الشؽؾnوققؿف ادختؾػث التل ظدده  

 

 
[(    ̅)    (    ̅) ] 

   حقاا  
هاال جمؿقظااث إظااداد التاال    ،   ،  

 الؼقؿث ادتقشطث ءذه إظداد. ̅ و   ظدده 

measurable قازمؾ لؾؼقاس 

mesurable 

فػث دالاث ظاذ إمؽا ن إ ارا  ظؿؾقاث الؼقا س دؼادار 

ذلااؽ إمؽاا ن وعريااػ التساا وي ضااال معااغ. ويؼت

 مـف.وادجؿقع ٕي كؿقتغ 

measurement عؿؾقة الؼقاس 

mesure, mesurage 

 وعقغ ققؿث مؼدار م   دٓلث واحدة الؼق س. 

measurement of time ققاس الزمـ 

mesure du temps 

ظؿؾقث وتققػ ظذ ظّد مارات وؽارار طا هرة متؽاررة 

ووؼسااقؿف  إػ أ اازا  متساا ويث، إذا ك كااه اداادة  ااغ 

 . قًش مؾؿ االتؽرارات ادتع قةث قدرً 

mechanical analysis حتؾقؾ مقؽاكقؽل 

analyse mécanique 

شاا  ث  قاشااطث الـخااؾ أو الغر ؾااث أو  فصااؾ لؾس ااث أو الرُّ

 وش ئؾ مقؽ كقؽقث أخرى لتعقغ وقزع أحج م احلةقة ت. 

mechanical compliance مطاوعة مقؽاكقؽقة 

élasticité mécanique 

ه  سؿ فؾب  هل وسا وي تلثر واحدة الؼقة، و وشقُّ

 مؼؾقب الؼس وة.

mechanical energy ؿماقة مقؽاكقؽقة 

énergie mécanique 

 جمؿقع الط قث احلركقث والط قث الؽ مـث جلؿؾث مقؽ كقؽقث.

mechanical equivalent of heat 

 ء اظمقؽاكقؽل لؾحرارةاظمؽاذم

équivalent mécanique de la chaleur 

قاحدة كؿقث احلارارة كؿقث الط قث ادقؽ كقؽقث ادؽ ف ث ل

   شؿ مؽ فة  قل.   ويعر  أيًض 

mechanical equivalent of light 

 اظمؽافئ اظمقؽاكقؽل لؾضقء

équivalent mécanique de la lumière 

كسةث الؼدرة اإلصاع ظقث التال يصادره  مـةاع ضاقئل 

وحقااد الؾااقن ضااقل مق تااف هااق الااذي وؽااقن ظـااده 

 ،كا كقمسن 555)كحاق  احلس شقث لؾرؤياث هال إصاد

   لؾقمـ. اإػ ودفؼف الضقئل مؼدرً 

mechanical force ققة مقؽاكقؽقة 

force mécanique 

 .forceرا ع 

mechanical impedance ُماكعة مقؽاكقؽقة 

impédance mécanique 

الـسااةث العؼديااث لؾؿؼاادار الطااقري لؾؼااقة، اداامثرة ذم 

ادماا ه احلركااث دـظقمااث مقؽ كقؽقااث مفتاازة ذم كؼطااث أو 

ظث ظـاد وؾاؽ ساارشطح مـف ، إػ ادؼادار الطاقري لؾ

الـؼطث أو الساطح ووؼا س  ا لـققوـ ث كقاث لؽاؾ ماس. 

ادؼ وماث  Rmحق   ،         وفقغتف  

يث ادقؽ كقؽقث.  Xmادقؽ كقؽقث و  الرد 

mechanical moment عزم مقؽاكقؽل 

moment mécanique 
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دا  ادتَّجف دتَّجف الةعد ظزم ققة مقؽ كقؽقث، يس وي اجل

مـ كؼطث مر عقث إػ كؼطث ولثر الؼاقةن ذم  )الذي يةدأ

 متَّجف الؼقة كػسف . 

mechanical refrigeration سمػميد مقؽاكقؽل 

réfrigération mécanique 

إزالث احلرارة   ٓشتػ دة مـ وشط وزيد مع اشاتع ل 

 ض غط مقؽ كقؽل.

mechanical stress إصمفاد مقؽاكقؽل 

contrainte mécanique 

 .stressاكظر 

mechanical system مـظقمة مقؽاكقؽقة 

système mécanique 

كااث مااـ ظـ  ياامثر  عضااف  ذم  عااض  فااارمـظقمااث مؽقَّ

 لؼقاكغ ادقؽ كقؽ.  وفؼً 

mechanics عؾؿ اظمقؽاكقؽ 

la mécanique 

فرع مـ الػقزي   يةح  ذم شؾق  مـظقما ت فقزي ئقاث 

 ؾ الؼقى ادمثرة فقف . ػع

mechanism آلقة 

mécanisme 

ضريؼث ظؿؾ آلث وشتؿؾ ظذ قطعتاغ ماروةتغ أو أكةار 

ورة إػ ترياؽ ضار حق  ومدي حركث قطعث مـف    ل

 قطع أخرى.

median lethal dose صمرعة ُمقتة لؾـصػ 

dose létale médiane 

ظاااذ كصاااػ ضاااال  رظاااث ماااـ مااا دة ممذياااث مااا  وؼ

 . إحص ئقً  حققاك ت التجر ث

median lethal time زمـ ُمقت لؾـصػ 

temps létal médian 

الااازمـ الااايزم داااقت كصاااػ جمؿقظاااث كةااارة ماااـ 

العضقي ت  عد إظط ئف   رظث حمّددة مـ م دة ممذيث 

 أو إصع ع.

medical physics الػقزياء الطبقة 

physique médicale 

خمتؾػاث   وطةقؼ الػقزي   ذم الطب، وهل وشاؿؾ فروًظا

مـف  العيج   إلصع ع والطب الـاقوي والتشاخقص 

 الػقزي ئل وقق س اجلرظ ت واإللؽسوكق ت الطةقث.

medium frequencies سمرددات متقؽمطة 

fréquences moyennes 

 MHz 3و 0,3كط ق مـ السددات الراديقيث يؼع  غ 

 مسن. 100و 1000)أو إضقال ادق قث  غ 

medium-scale integration  

 امؾة متقؽمطة الـطاقمؽ

intégration à l'échelle-moyenne 

دارات متؽ مؾث مـ احل لاث الصاؾةث وشاتؿؾ ظاذ أكةار 

 .MSIه  صاردارة مؽ ف ث لؾةقا  ت، خمت 19مـ 

mega مقغا 

mega 

 )أي مؾققنن ماةًي  106وعـل  M  دئث رمزه   -1

1 MHz  106وعـل Hz 

 )أي 220ذم اجلؿؾاااااث آثـ كقاااااث   دئاااااث وعـااااال  -9

   يه. 220مقغ    يه وعـل  ن مةًي 1048576

megaohm مقغا أوم 

mégohm 

 واحدة لؼق س ادؼ ومث ووس وي مؾققن أوم.

megaphone جِمفار 

mégaphone 

 قق خمروضل أو مستطقؾ يستعؿؾ لتضاخقؿ فاقت 

 ادتؽؾؿ ووق قفف.
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Meissner effect مػعقل مايسـر 

effet Meissner 

 رج الـ قاؾ الػا ئؼ ادقضاقع خاسال ضرد التدفؼ ادغـطق

د إػ در اث احلارارة سال ذم حؼؾ مغـطق خا ر ل وادازَّ

احلر ااث أو دوهناا ، وهااذا ماا  يشاار إػ أن ادغـطقسااقث 

 العؽسقث ادة لقث خ فث أش شقث حل لث الـ قؾقث الػ ئؼث.

melting point كؼطة آكصفار 

point de fusion 

ب در ااث احلاارارة التاال يتحااقل ظـااده   سااؿ فااؾ

وط الضاغط اجلاقي الـظا مل صارف ٍ  إػ ش ئؾ ذم 

ووةؼك هذه الدر ث ث  تاث ضاقال آكصاف ر. يرماز ءا  

 .MP ااختص رً 

membrane غشاء 

membrane 

لػصااؾ الـظاا ئر  طريؼااث  ـقااث مساا مقَّث وسااتعؿؾ مااةًي  ِ 

 آكتة ر الغ زي.

memory ذاكرة 

mémoire 

ؿ سااااؾَّ توحاااادة وطقػقااااث ذم احل شااااقب يؿؽااااـ أن و

 عطق ت أو أن خُتتزن فقف  أو أن ُوسس ع مـف .اد

mendelevium مـدلقػققم 

mendélévium 

، 101، وظاادده الااذري Mdكقؿقاا ئل رماازه  صااارظـ

. وهااق فؾااز ذو كشاا ط 256وكتؾتااف الذريااث الـسااةقث 

إصع ظل مـ شؾسؾث إكتقـقادات. ٓ يق اد  صاقرة 

 ؼاااذ   1955ضةقعقاااث ولؼاااد فاااـع أول مااارة ظااا م 

 ليقك ت اءؾققم.إيـشت كققم  

meniscus هالرم 

ménisque 

السطح ادـحـل الذي يتخذه شاطح شا ئؾ ذم أكةاقب 

 سةب التقور الساطحل. يعتؿاد الشاؽؾ اءاي  ظاذ 

زاويااث الاات س  ااغ شااطح إكةااقب والساا ئؾ. فاانذا 

 اك ن السطح اءي  مؼعارً  °90ك كه الزاويث أقؾ مـ 

 .  حمدَّ ً   هيلقً   وإٓ ك ن شطحً 

meniscus lens عدؽمة هاللقة 

lentille ménisque 

ظدشااث ذات و ااف حماادب وو ااف مؼّعاار وقااد وؽااقن 

 ًٓ ًٓ   مؼر  ً  هي دً  أو هي  .امةع 

Mercury ُعطارد 

Mercure 

أقاارب الؽقاكااب السااق رة إػ الشااؿس، ُياارى  اا لعغ 

ادّجردة أثـ   مدة قصرة  عد غروب الشؿس أو قةاؾ 

كقؾاق ماس شاطحف  2878وقف  قطاره آشاتقائل صار

 ممؾق    لػجقات ك لؼؿر.

mercury زئبؼ 

mercure 

وكتؾتااف  82وظاادده الااذري  Hgفؾاازي رماازه  صااارظـ

الػؾازي القحقاد  صاروهق العـ 922059الذريث الـسةقث 

 .13,6الس ئؾ ذم در ث احلرارة الع ديث، كة فتف الـسةقث 

mercury arc ققس زئبؼقة 

arc à mercure 

 اخا ر الزئةاؼ ادتاليـ يعطال ضاق ً وػريغ كفر  ئل ذم  

يؿقاؾ إػ الزرقاث، يشاتؿؾ ظاذ إصاع ع  ضارأخ  ٓمعً 

 ةـػسجل ققي. الفقق 



 992 جممع اللغة العربية بدمشق

mercury arc lamp مصباح ققس زئبؼقة 

lampe à arc à mercure 

ااد الضااق َ  فقااف قااقس كفر  ئقااث  مصااة ح ضااقئل يقل 

يغ ذم  ق مـ  خ ر الزئةؼ ادتاليـ. سارمق قدة  غ م

يؿقاؾ إػ الزرقاث وُيتاقي ظاذ  ارضاأخ ايعطل ضاق ً 

إصع ظ ت كةرة ذم ادجا ل فاقق الةـػساجل. يساؿك 

 .mercury lamp  أيًض 

mercury barometerمؼقاس ضغط صمقي زئبؼل 

baromètre à mercure 

 فاا ز يعااغ  الضااغط اجلااقي  قاحاادة شااـتقؿسات 

الزئةااؼ ظااـ ضريااؼ ققاا س اروػاا ع ظؿااقد الزئةااؼ ذم 

د ضرفقاف، ومػتاقح ماـ أكةقب ز   ل مغؾؼ مـ أح

 الطر  أخر مـؽَّس ظذ حقو مـ الزئةؼ.

 

mercury lamp مصباح زئبؼل 

lampe à mercure 

 .mercury arc lampاكظر 

meridian plane مستقي الزوال 

plan méridien 

 ادستقي الذي ُيتقي حمقر إرو. 

mesh عروة 

maille d'une grille 

ذم صااةؽث كفر  ئقااث وملااػ أفااغر  رفاااجمؿقظااث ظـ 

 مس ر مغؾؼ لؾتق ر.

mesh size مؼاس الشبؽة 

numéro de tamis 

ظـف  امؼ س لػتحث مـخؾ وـػذ مـف حةقة ت اد دة معزً 

  عدد الػتح ت ذم واحدة الطقل.

mesic atom ذرة مقزوكقة 

atome mésonique 

 .muonic atomاكظر 

meson مقزون 

méson 

ف أكااز مااـ كتؾااث اإللؽااسون  سااقؿ تااه ذري كتؾتاا

وأفغر ماـ كتؾاث الزوواقن وظادده الةا ريق  يسا وي 

الصااػر. يتؽااقن ادقاازون مااـ كااقار  وكااقار  مضاا د. 

وق د ادقزوك ت  شاحـ ت مق ةاث أو شا لةث أو وؽاقن 

معتدلااث، وذم حاا ل كقهناا  مشااحقكث وؽااقن صااحـتف  

مس ويث صحـث اإللؽسون. وشؿؾ ادقزوك ت  ساق ت 

. وهل وسفؿ ذم الت ثرات الؼقياث πأو  µو أ kمـ الـقع 

 عض ذم الـقاة الذريث.ةالتل ور ط الـؽؾقك ت  عضف   

mesonic atom ذرة مقزوكقة 

atome mésonique 

 .muonic atomاكظر 

metacenter ل  مركز ُمَتَبدر

métacentre 

M اد ر  ؿركاز الطػاقشال كؼطث وؼ ضع اخلط الرأ B1 

ف، ماع اع وقازكااـ وضاظا ًي اقااٍؿ ض ٍ  مازاٍح قؾاساجل

. B ؿركز الطػاق  Gادستؼقؿ الذي يصؾ مركز الةؼؾ 

 Mإذا وقع ادركز ادتةدل  ايؽقن اجلسؿ الط ذم مستؼرً 

. وكؾاا  ازدادت ادساا فث  قااـف  Gفااقق مركااز الةؼااؾ 

الرافعااث  GZ. إذ متةااؾ الااذراع اازداد اجلسااؿ اشااتؼرارً 
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 التل وعقد اجلسؿ إػ وضعف الطةقعل.

 

metacentric height ارسمػاع اظمركز اظمتبدل 

hauteur métacentrique 

 ادس فث الرأشقث  غ مركز ثؼؾ السػقـث ومركزه  ادتةدل.

metal فؾز 

métal 

م دة متةؾقرة ذات مت كث وقس وة ظ لقتغ. متت ز  جقدة 

ك قؾقتفااا  الؽفر  ئقاااث واحلرارياااث و زيؼفااا ، ووعتؿاااد 

ادق ةاث  خص ئصف  ظذ  ـقتفا  حقا  وؽاقن أيقك هتا 

 مسا طث  حؼؾ إلؽسوك ت حرة ُيقط هب . 

metal-insulator transition 

 ؾزف -اكتؼال عازل

transition isolant-métal 

وغر شؾق  اد دة مـ ظ زلث إػ ك قؾث ٕشاة ب خمتؾػاث 

مـف  الضغط الشديد، ذلاؽ أن اقاساب الاذرات ماـ 

 عضف  ذم اجلسؿ الصؾب  سةب زي دة الضغط يمدي 

 ؾقم كؼطث حر ث إػ وراكاب ظصا   ت الط قاث،  ظـد

ل اداا دة الع زلااث إػ ماا دة ك قؾااث يسااؿك ُيااق   وهااذا ماا 

 .Mott transition  أيًض 

metal-metal contact فؾز -متاس فؾز  

contact métal-métal 

العؿاؾ ءا  وهاذا  تالاوص ل  غ فؾزيـ خمتؾػغ ذم دالّ 

ـ. يؿؽاـ يمدي إػ كشق  فرق ذم الؽؿقن  غ الػؾازي

 أن يؼقم الت س  دور مزدو ث كفرحراريث. 

metallic bond رازمطة فؾزية 

liaison métallique 

كقع مـ الروا ط وتصػ هب  الػؾزات ك فًث. وهل وـشل 

 ق قد إلؽسوك ت التؽ فم التل وتحر   حريث داخؾ 

 صةقؽث الػؾز.

metallography عؾؿ زمـقة الػؾزات والسبائؽ 

métallographie 

اشاااث  ـقاااث الػؾااازات والساااة ئؽ  طااارق خمتؾػاااث، در

وخ فااااث   شااااتع ل ادجفاااار الضااااقئل وادجفاااار 

 اإللؽسو  واكعراج إصعث السقـقث.

metallurgy  التعديـعؾؿ  

métallurgie 

ظؾااؿ هيااتؿ  دراشااث اشااتخيز الػؾاازات ووـؼقتفاا  

 وفـع السة ئؽ مـف . 

metamaterial مادة طمارقة 

métamatériau 

ث ٓ وق ااد ذم الطةقعااث ءاا  فااػ ت ماا دة افااطـ ظق

كاث ءا   فاارخ فث  ساةب  ـقتفا  ٓ  ساةب العـ  ادؽق 

 .كلن وؽقن قريـث اكؽس ره  ش لةث مةًي 

metastable atom ذرة ؾمبف مستؼرة 

atome métastable 

 . ذرة ذم ح لث مة رة ظؿره  ضقيؾ كسةقً 

metastable equilibrium  سمقازن ؾمبف مستؼر 

équilibre métastable 

 عؽااس  اوااقازن ٓ يتاالثر   ٓكزي حاا ت الصااغرة  اادً 

التااقازن غاار ادسااتؼر، وهااق ياازول  ػعااؾ اكزي حاا ت 

 .َؼْدٍر ك ٍ  كةرة  



 999 جممع اللغة العربية بدمشق

metastable state ضمالة ؾمبف مستؼرة 

état métastable 

لـظر مشاع يتػؽاؽ إػ   ح لث مة رة مستؼرة كسةقً  -1

 نفااادار  اح لاااث ض قاااث أخػاااض أكةااار اشاااتؼرارً 

 .ت غ م صع ظ اإل

لااااذرة )أو  اااازي ن   ح لااااث مسااااتؼرة كسااااةقً  -9

 إلؽسوك هت  مة رة.

meteor ؾمفاب 

météore 

Gr: meteôra= يش  مروػع ذم اءقا 

يط ضااقئل ذم الساا   داارور  سااؿ ماا دي صااارطفاقر 

يع ذم  ااااق إرو حقاااا  يسااااخـ شااااارفااااؾب 

 .  ٓحتؽ   فقتقه 

meteorite كقزك 

météorite 

طه ظااذ شااطح قطعااث مااـ الصااخر أو الػؾااز شااؼ

ذم اد اث  90إرو مـ الػضا   اخلا ر ل. أكةار ماـ 

مـ الـق ز  هال ماـ الصاخر، ذم حاغ يتاللػ اجلاز  

 مـ احلديد والـقؽؾ.   أو  زئقً   الة قل كؾقً 

meteorology عؾؿ األرصاد اجلقية 

météorologie 

فرع مـ العؾؿ قتص  دراشث اجلاق وطاقاهره، وظاذ 

مـ در ا ت احلارارة إخص وش ئؾ التـةم   لطؼس 

 .كؿق ت اءطؾوالرضق ث وحركث الري ح و

meter اظمؼم؛ مؼقاس، عداد 

mètre 

 .metre  اكظر أيًض  -1

أداة أو  فااا ز لؾؼقااا س وخ فاااث ظاااداد لؼقااا س  -9

ووسجقؾ مؼدار الط قاث الؽفر  ئقاث، أو الغا ز، أو 

 اد   ادستعؿؾ.

method ؿمريؼة 

méthode 

وعؾقؿااف أو وعّؾؿاافن ماا  )أو ققلااف أو   كقػقااث ظؿااؾ يش

   ّوة ع مة دئ ووفؼ إ را ات معقـث ووسؾسؾ حمدد.

method of coincidence 

 ؿمريؼة اظمطازمؼة؛ ؿمريؼة آكطباق

méthode de coïncidence 

ضريؼاااث لؼقااا س إضاااقال والظاااقاهر الدورياااث  -1

 .وغره   ؿؼ ركث أضقال وطقاهر معق ريث

حاااد دارة اكطةااا ق ءااا  خمااارج وا عؿؾضريؼاااث وسااات -9

ومدخين )أو أكةرن  حق ٓ  خترج إص رة إٓ لادى 

دةدخااقل إصاا رات ذم فقافااؾ زمـقااث  . وهااذه حماادَّ

 الطريؼث ص ئعث آشتع ل ذم فقزي   اجلسق ت.

metre اظمؼم 

mètre 

ويس وي ادسا فث  SIواحدة الطقل ذم اجلؿؾث الدولقث 

التااااااال يؼطعفااااااا  الضاااااااق  ذم اخلاااااااي  أثـااااااا   

 .meter  ث. يسؿك أيًض مـ الة كق ⁄          

MeV )مؾققن إلؽؼمون فؾط )مقػ 

million-électron-volt 

أو مقغ  إلؽسون فؾط، واحدة ض قث وستعؿؾ ظا دًة ذم 

الػقزي   الـقوياث وفقزيا   اجلساق ت، وسا وي الط قاث 

احلركقث التل يؽتسةف  إلؽسون ظـدم  يـتؼؾ ظز فرق 

 فؾط. 106كؿقن ققؿتف 

mho مقه 

mho 

ـ قؾقااث الؽفر  ئقااث وساا وي مؼؾااقب إوم، واحاادة ال

 .Siemensوهل وسؿقث قديؿث حؾ حمؾف  شقؿـز 

mica مقؽا 

mica 
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فؾز مملػ مـ شقؾقؽ ت معؼدة متت ز  نمؽا ن قطعفا  

. ووتصااػ  ـ قؾقااث حراريااث اائح رققؼااث  اادً صاااروفااؼ 

 وكفر  ئقث مـخػضتغ.

Michelson interferometer 

 مؼقاس مايؽؾسقن التداطميل

interféromètre de Michelson 

مؼقااا س لؾتاااداخؾ يشاااتؿؾ ظاااذ مااارآوغ ظ كساااتغ 

وفػقحث كصاػ مػضضاث، وساؼط فقاف حزماث ضاق  

  45ْظااذ الصااػقحث كصااػ ادػضضااث اد ئؾااث  زاويااث 

در ااث فتؼسااؿ احلزمااث إػ صااطريـ يتااداخين  عااد 

 اكعؽ شف  ظذ ادرآوغ ك  ذم الشؽؾ.

 

Michelson-Morley experiment 

 يؽؾسقن ومقررمجترزمة ما

expérience de Michelson-Morley 

م يؽؾساقن وماقر  ذم  1887دمر ث أكجزها  ذم ظا م 

حم ولااث ققاا س احلركااث الـسااةقث لااعرو وإثاار ظااـ 

ظث الضق  ذم ادم هغ ماقاز ومع ماد شارضريؼ قق س 

 حلركث إرو. أثةته الـتقجث  طين و قد إثر.

micro-computer 

 قب ِصْغريضماؽمقب ِمؽروي، ضماؽم

microordinateur 

فقااف وحاادة  (PC)صااال مااراد  لؾح شااقب الشخ

مع جلث مركزيث واحدة، وهق أضاعػ ماـ احل شاقب 

الصغر،  ـل لقستعؿؾف صخص واحد. والققم مل يعاد 

 مصطؾح احل شقب الصغري ص ئع آشتع ل.

microchemical analysisحتؾقؾ مؽرو كقؿقائل 

analyse microchimique 

التحؾقااؾ الؽقؿقاا ئل يسااتعؿؾ كؿقاا ت فااـػ مااـ 

 ض قؾث مـ ادقاد إل را  ظؿؾق ت التحؾقؾ.

microcurie مؽروكقري 

microcurie 

 ز  مـ مؾققن مـا الؽاقري الاذي هاق واحادة الـشا ط 

 ذم الة كقث.  وػؽؽً  3,7x1010اإلصع ظل والؽقري يع دل 

microelectrode ى مؽرويسـرم  

microélectrode 

 أ ع د فغرة. ىن ذوسارإلؽسود )م

microgravity شمؼالة ِصْغرية 

microgravité 

احل لث الؼريةث مـ اكعدام الاقزن السا ئدة ذم ادركةا ت 

 الػض ئقث.

micrometer screw ارة الؾقلبقة  ِمؽرومؼم؛ الدوَّ

vis micrométrique 

فغرة  دقث وذلاؽ  تادوير لقلاب  امؼق س يؼقس أ ع دً 

 .screw micrometer  ذي خطقة دققؼث. يسؿك أيًض 

 

microphone ِمؽرفقن، ٓقط صقت 

microphone 

أداة لتحقيااااؾ إمااااقاج الصااااقوقث إػ وقاااا رات أو 

فؾطق ت كفر  ئقث ومـف أكقاع وعتؿد وغر ادؼ ومث أو 

 السعث أو التحريضقث.
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microphonic noise  ضجقج مؽرفقن 

bruit microphonique 

أ زا  ماـ فا م إلؽاسو   ضجق  ك صة ظـ اهتزاز

 أو كظؿ إلؽسوكقث.

microphotography سمصقير ِصْغري 

microphotographie 

وؼـقااث إل اارا  وصااقير فقوااقغراذم جمفااري. تتاا ج 

 الصقر ادلخقذة إػ وؽةر كل وظفر مع دف .

microphysics فقزياء ِصْغرية 

microphysique 

ؼ س الذري فرع مـ الػقزي   ودرس فقف الظقاهر ذات اد

 ك جلزي  ت والذرات واجلسق ت دون الذريث. 

microprocessor معالج ِصْغري 

microprocesseur 

دارة متؽ مؾث تتقي ظذ كؾ القط ئػ التل وؼاقم هبا  

 وحدة مع جلث مركزيث ذم احل شقب.

microscope جمفر 

microscope 

ًٓ صار ف ز   م  ت ادرات لع س م  امؽزً  ي يشؽؾ خق 

ة ك لعقـ ت الػؾزيث أو اخلييا  احلققاكقاث أو الـة وقاث الصغر

ـ ضريااؼ مـظقمااث ظدشاا ت  سااؿقث وظقـقااث.  وذلااؽ ظاا

ـ ادج هر  الضقئقث واإللؽسوكقث.  وق د ظدة أفـ   م

 

microscopic cross section مؼطع فعال جمفري 

section efficace microscopique 

 ن.cross section (1اكظر 

microscopic state ضمالة جمفرية 

état microscopique 

كاا ت  كااث مااـ ادؽق  ح لااث اؾااث كاا  تاادده  كااؾ مؽق 

 الةدائقث والػرديث.

microspectroscope مطقاف جمفري 

microspectroscope 

مطقاا   أظااد لؾسكقااب ظااذ جمفاار دشاا هدة ضقااػ 

 الضق  الص در ظـ أ زا  فغرة مـ  سؿ م .

microwave  ريةغْ مقصمات مؽروية، مقصمات ِص  

micro-ondes 

مق اا ت كفرضقسااقث يؼااع ضقءاا  ادااق ل ذم ادجاا ل 

مااـ ادق ااث الراديقيااث  صااار، وهاال أقامااسً  0,001-1

الع ديث لؽـف  أضقل مـ أمقاج إصعث ته احلؿرا . 

وستعؿؾ إمقاج ادؽرويث ذم الرادار وذم آوص ٓت 

والتسخغ ذم أفاران إماقاج ادؽروياث وذم ظؿؾقا ت 

 متعددة. فـ ظقث 

microwave spectrum ؿمقػ األمقاج اظمؽروية 

spectre des micro-ondes 

َظاارو أو فااقرة أو رشااؿ لشاادة إصااع ع مؽااروي 

وصاادره اداا دة أو متتصااف، كداّلااث لؾتااقاور أو لطااقل 

 ادق ث أو أي متغر آخر يتعؾؼ هب .

migration ارحتال 

migration 

  لقاث اكتةا ر اد دة كصػ الـ قؾاث  ذمحركث الشحـ ت  -1

 .أو اكسق ق ح ميت الشحـث أو الذرات ادتليـث

الةؾقرة كصاػ الـ قؾاث  ذمحركث العققب الةؾقريث  -9

 تاالثر احلاارارة ادروػعااث، أو آكػعاا ل أو حؼااؾ 

 كفر  ئل دائؿ.
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migration area مساضمة آرحتال 

aire de migration 

 ذم الػقزي   الـقويث هل شادس وشاطل مر َّاع ادسا فث

التااال يؼطعفااا  كاااسون ذم وشاااط، ماااـ َمـَْشااا ف أثـااا   

 آكشط ر إػ مؽ ن امتص فف.

migration length ؿمقل آرحتال 

longueur de migration 

 اجلذر الس قعل دس حث آرت ل.

mil ِمؾ 

mil 

ماس.  25,4x10-6ويعا دل  كاش ز  مـ ألػ مـ اإل

 .thou  يسؿك أيًض 

mile اظمقؾ 

mile 

مااس  1609ؿساا ف ت الّزيااث وعاا دل واحاادة ققاا س لؾ

 مس. 1853وادقؾ الةحري يع دل 

Milky Way درب التبَّاكة 

voie lactée 

يط الش حب مـ الضق  الذي يراه الرافاد ماـ شارال

إرو وهق يتؽقن مـ دمؿع مـ الـجقم والغا زات 

 والغة ر  غ الـجقم.

Miller indices قرائـ مقؾر 

indices de Miller 

اد فااحقحث تاادد وضااع أي مسااتق، ذم ثيثااث أظااد

  ؾقرة،   لـسةث إػ ادح ور الةؾقريث.

 

millibar ميّل زمار 

millibar 

ماـ إلاػ ماـ  اواحدة ضاغط  اقي وسا وي  از ً 

  شااؽ لن  100الةاا ر. ووؽاا فة هؽتااق   شااؽ ل )أي 

 .SIالذي حؾ حمؾف  ذم اؾث القاحدات الدولقث 

Millikan oil drop experiment 

 قؽان ععم قطرة الزيتجترزمة مؾ

expérience de la goutte d'huile de 

Millikan 

ضريؼث لتعقاغ صاحـث اإللؽاسون، ظاـ ضرياؼ ققا س 

يااث لسااؼقط قطاارة زيااه ذم اءااقا   ااغ ظث احلد  سااارال

 مؽةػث مشحقكث أو غر مشحقكث.شال لةق

 

minicomputer ضماؽمقب صغغم 

miniordinateur 

 4ؿؾف ظاادة أصااخ ز )ظااددهؿ  ااغ ح شااقب يسااتع

 ُسدَّ صخصن ذم آن واحد. مصؿؿ لقَ  100أصخ ز و

ك ت أو اإلدارات الصااغرة. مااراد  شااارح  اا ت ال

ه متقشاط أفاغر ماـ  لؾح شقب ادتقشط اددى. قادُّ

احل شااقب ادركاازي ولؽـااف أقااقى مااـ احل شاااقب 

الصااغري )ادؽااروين. ياامدي القطاا ئػ احل شااق قث 

 ادتعددة والؽةقػث.

minimum deviation اكحراف أصغري 

déviation minimale 

هااق أفااغر زاويااث اكحاارا  ذم ادقصااقر  ااغ الشااع ع 

القارد والشع ع الة رز. ُيدث آكحارا  إفاغري 

 ظـدم  وتس وى زاويت  القرود والزوز.
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minimum ionization speed 

 عة التليـ الصغرىؽمـر

vitesse minimale d'ionisation  

ظث يستطقع هبا   ساقؿ مشاحقن يؿار ظاز شارأفغر 

 مـ الغ ز.  غ ز أن يمّيـ ذرة أو  زي ً 

Minkowski space-time زمؽان مـؽقفسؽل 

espace-temps de Minkowski  

فق غث ري ضقث لؾـسةقث اخل فث وعتؿد ظذ أكف يؿؽاـ 

متةقااؾ َحااَدث ماا   لر عااث إحااداثق ت، ثيثااث مؽ كقااث 

إ عاا د ياادظك  والرا ااع زماا  ، وعااغ فضاا ً  ر اا ظل

. ـٍ  فض   مـؽقفسؽل ومتةَّؾ حركث  سقؿ فقف  ؿـح

minority carriers ضمامالت أقؾقة 

porteurs minoritaires 

ذم كصاػ  اح ميت الشاحـث الؽفر  ئقاث إقاؾ ظاددً 

ؿ، وهال اإللؽسوكا ت ذم كصاػ الـ قاؾ  الـ قؾ ادطعَّ

 .nوالةؼقب ذم كصػ الـ قؾ مـ الـقع  pمـ الـقع 

minute  ققؼةد  

minute  

ث كقاااث، يرماااز ءااا   60واحااادة زماااـ وسااا وي  -1

 .min  ٕحر  

ماااـ  1/60واحااادة لؼقااا س الزوايااا  وسااا وي  -9

   راديا ن ووساؿك أيضًا مّع  0,291الدر ث أي 

minute of arc. 

minute of arc دققؼة ققؽمقة 

minute d'arc 

 .minuteاكظر 

mirage ابؽمـر  

mirage 

ؾ خق ل ومهل جلساؿ  عقاد ك تقجاث آكؽسا رات وشؽُّ

ادتت لقث لعصعث الضقئقث ظذ ضةؼا ت اءاقا  ادتػ وواث 

ذم قرائـ اكؽس ره   سةب وػ وت شاخقكتف ، ياقحل 

 اخلق ل لؾؿش هد  ق قد ضةؼث م   ظ كسث.

 

mirror مرآة 

miroir 

ـ الضق  القارد ظؾقف. اكةرً  اشطح فؼقؾ يعؽس  ز ً   م

mirror nuclides كؽؾقدان مرآويان 

nucléides miroirs 

زوج مـ الـؽؾقدات يؿؽـ لؽؾ واحد مـف  أن يتحاقل 

 إػ أخر  ن دال اقع كسوك وف  زووقك ت، و  لعؽس.

miscibility َمُزوصمّقة 

miscibilité 

وقلقػاث  ؽاقيـَمقْؾ أو مؼدرة ش ئؾغ أو أكةار ظاذ و

متج كسث، أي اكحيل كاؾ ماـف   ا ٔخر. ووتادرج 

 مث إػ ادزو قث اجلزئقث ثؿ در  هت  مـ ادزو قث الت

 اليمزو قث.

mismatch عدم مقاءمة 

désadaptation 
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احل لااث التاال ٓ وساا وي فقفاا  مم كعااث احلؿقلااث ادرافااؼ 

 العؼدي د كعث ادـةع ذم صةؽث كفر  ئقث.

missile قذيػة صاروطمقة 

missile 

ف  ا لتحؽؿ ماـ ُ عاد ُيؿاؾ   شيح ُيؼذ  ذاوقً  أو ُيق َّ

 ث أو كقويث.متػجرة وؼؾقدي

 

missing mass الؽتؾة اخلػقَّة 

missing mass 

 كتؾث اد دة اخلػقث ادػسضث ذم الؽقن.

missing orders مراسمب مػؼقدة 

ordres manquants 

مراواااب آكعاااراج التااال وـطةاااؼ فقفااا  الـف يااا ت 

الصغرى ليكعراج ظذ الـف ي ت العظؿك لؾتاداخؾ 

 ذم صةؽث آكعراج.

mixed crystal ؾقرة مزيجزم  

cristal mélangé 

ةغ خمتؾػااغ ءاا   ـقااث  ؾقريااث مت ثؾااث   ؾااقرة مااـ مااركَّ

وتااقزع فقفاا  إيقكاا ت أو اجلزي اا ت ادختؾػااث ظااذ 

 ادقاقع الشةؽقث لؾةؾقرة  صقرة ظشقائقث.

mixed state ضمالة خمتؾطة 

état mixte 

ذم ادقؽ كقااؽ الؽؿااقمل  جمؿقظااث إحصاا ئقث مااـ  -1

الـؼقاااث ٓ يؿؽاااـ وفاااػف  احلااا ٓت الؽؿقمقاااث 

ك حل لث الـؼقاث  ؿتَّجاف ِكاْه وحقاد وإكا  وقفاػ 

 . ؿصػقفث الؽة فث

ح لاث  IIذم الـ قؾقث الػ ئؼث  ذم الـ قؾ الػ ئؼ مـ الـاقع  -9

ـ ح لتل الـ قؾقث الع ديث والـ قؾقث الػ ئؼث.  خمتؾطث م

mixer مازج 

mixeur, mélangeur, malaxeur 

خطقث ُوض   فقفا  حزمتا ن ي ت  كةقطث ٓصارذم الة -1

ضقئقت ن إلكش   ُحازم  ديادة ذات واقاور يسا وي 

 .جمؿقع أو فرق وقاوري احلزمتغ الداخؾتغ

ذم اإللؽسوكق ت  أداة ء  َدْخين أو أكةر وخارج  -9

اؾث مازج إصا رات  واحد إلخراج إص رة هل حمص 

ظاذ دارة ُوـات    الدخؾ. ويطؾاؼ ادصاطؾح أيًضا

ضارح ح فاؾ ااع و كا و إص رة خرج وقاوراها  

وقاوري إص ريت الدخؾ. وؽقن هاذه الادارة ظا دًة 

 .ذم أ فزة آشتؼة ل

ذم اإللؽسوكق ت  مرحؾث ذم مساتؼةؾ مازج وارددي  -2

فاا ئؼ حقاا  ُوضااؿ فقفاا  إصاا رة التااقاور الراديااقي 

لث إػ إص رة اءزاز الراديقي أي التاقاور ادحاّع  ادعدَّ

لث ذات وقاور   متقشط.إلكت ج إص رة معدَّ

mixture مزيج 

mélange 

كا ت لقساه   ل ورة  ـساب ضاارالـ و  ظـ مزج مؽق 

 ث  تث  عضف  إػ  عض.

MKS system اجلؿؾة اظمََؽثقة 

système MKS 

اؾااث واحاادات فقفاا  واحاادة الطااقل ادااس وواحاادة 

 الؽتؾث الؽقؾقغرام وواحدة الزمـ الة كقث.

MLD صمرعة ُمقتة لؾـصػ 

MLD 

 .median lethal doseاكظر 
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mmHg  ّؿؼم زئبؼقمؾ  

mmHg 

اختص ر لقاحدة الضغط ادؼدرة  ؿؾقؿاس ماـ الزئةاؼ 

 760حقا  يسا وي الضاغط اجلاقي الـظا مل فقفا  

mmHg  1. أمmmHg  شؽ ل. 133,32فقس وي   

mobility ضَمَركقة 

mobilité 

حّرياث حركااث اجلسااق ت شاقا  ذم حركااث ظشااقائقث أو 

 تلثر حؼقل أو ققى. 

mobility of carriers ضمركقة احلامالت 

mobilité des porteurs 

 .carrier mobilityاكظر 

mobility of ions ضمركقة األيقكات 

mobilité des ions 

 .ionic mobilityاكظر 

mode َكَؿط؛ أؽمؾقب 

mode 

صاااؽؾ آهتااازاز ذم  ساااؿ مفتاااز وهاااق واحاااد ماااـ 

اده  أو يتجا وب  وقاورات ظديدة يؿؽاـ دفتاز أن يقل 

 .mode of vibration  ك أيًض معف . يسؿ

mode locking  َؾ األكامطػْ ق  

verouillage des modes 

ي ت دمعؾ الؾقازر يقلاد كةضا ت ضاقئقث صاروؼـقث ذم الة

-12-10مـا مروةاث ) اقصارة  ادً  اكةرة السعث وودوم مددً 

 نث كقث  ػضؾ مزامـث أك ط آهتزاز الؾقزري.10-15

mode of transmission كؿط آكتشار 

mode de transmission 

اث  كؿط مـ أك ط اكتش ر إمقاج الؽفرضقسقث ذم إدلَّ

ادق قااااث، وقفااااػ  ـؿااااقذج حؼااااع خاااا ز ذم 

 مستٍقظرض   مع ادم ه آكتش ر.

mode of vibration كؿط التذزمذب 

mode de vibration 

 .modeاكظر 

model كؿقذج 

modèle 

 صاااروفااػ مةسااط دـظقمااث فقزي ئقااث يرماال إػ ح

دظ هر إش شقث لؾؿـظقماث ظاذ كحاٍق  ساقط يؽػال ا

 حلؾ ادع دٓت الري ضقث ادؿةؾث ء .

modem مقِدم 

modem 

وهاق  modulator-demodulatorاختص ر لعةا رة 

ل اإلصا رات ماـ كاقع ماـ التجفقازات إػ  ف ز ُيق  

صؽؾ ميئؿ ليشتع ل ذم كقع آخر مـف . مةا ل ذلاؽ 

احل شاقب الرقؿقاث إػ  يستطقع ادقِدم تقيؾ إص رات

 إص رات مت ثؾقث ٓشتع ء  ذم صةؽث اء وػ.

moderator ئ  مفدر

modérateur; ralentisseur 

م دة ذات كتؾث ذريث أو  زي قث مـخػضث ك د   الةؼقاؾ 

والؽر قن وصؿع الة رافغ وستعؿؾ ذم مػ ظؾ كقوي 

 لتفدئث الـسوك ت.

modulated wave لة  مقصمة معدَّ

onde modulée 

مق ااث  اارى فقفاا  وعااديؾ ادق ااث احل مؾااث  قاشااطث 

 مق ث أخرى.

modulation سمعديؾ؛ سمضؿني 

modulation 

ذم آوصاا ٓت  ظؿؾقااث جيااري فقفاا  وركقااب مق ااث 

فقوقث أو مرئقث ظذ مق ث ح مؾث ذات وردد رادياقي 

مم  يسؿح   كتش ر ادق ث احل فؾث، ويؿؽاـ لؾتعاديؾ 

 . ريً أو ضق  أو شعقيً   أن يؽقن وردديً 
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modulus ؿمقيؾة؛ معامؾ 

module 

 .absolute valueاكظر  -1

شر إػ العيقث  غ وغار مؼادار مقؽا كقؽل و ثث  ت -9

 والؼقة التل وـتجف.

modulus of elasticity ُمعامؾ اظمروكة 

module d'élasticité 

 .elastic modulusاكظر 

modulus of rigidity معامؾ الؼص 

module de cisaillement; module de 

rigidité 

 .shear modulusاكظر 

modulus of volume elasticity 

 معامؾ اظمروكة احلجؿقة

module d'élasticité cubique 

 .bulk modulusاكظر 

molality مقلقة وزكقة 

molalité 

ر  عاادد ادااقٓت ذم كااؾ  غاارام مااـ  1000وركقااز ُيؼاادَّ

 ادحؾقل.

molar gas constant زات اظمقلقةشمازمتة الغا  

constante molaire de gaz 

ذم مع دلث احل لث دقل واحد ماـ الغا ز الؽ ماؾ  Rالة  تث 

 قل لؽؾ در ث مطؾؼث ولؽؾ  8,317وققؿتف  العدديث 

 Tحجؿاف و Vضغط الغا ز و P. حق  PV=RTمقل 

در ااث حراروااف ادطؾؼااث وهاال كػسااف  لؾغاا زات الؽ مؾااث 

ءاذه ادع دلاث إٓ كؾف ، أم  الغ زات احلؼقؼقث في ختضاع 

 ظـدم  يتـ هك ضغطف  إػ الصػر.

molar volume احلجؿ اظمقرم 

volume molaire 

احلجؿ الذي يشاغؾف ماقل واحاد ماـ ادا دة الغ زياث. 

ؿقااع الغاا زات الؽ مؾااث جل ،ؼ فرضااقث أفقكاا دروْفااوَ 

احلجؿ ادق  كػسف ذم كػس در ث احلارارة والضاغط، 

 22,41ظا مقغ ضغ الـشاارويس وي هذا احلجؿ ذم ال

 لس لؾؿقل القاحد. 

molarity مقلقة ضمجؿقة 

molarité 

اب مق اقد ذم لاس ماـ  وركقز يؼدر  عدد ادقٓت دركَّ

 ادحؾقل.

mole مقل، صمزيء غرامل 

mole 

كتؾااث ظاادد أفقغاا درو مااـ اجلزي اا ت أو الااذرات أو 

 molecular  اجلساق ت ماـ ما دة ما . يساؿك أيًضا

weight. 

 

molecular attraction جتاذب صمزيئل 

attraction moléculaire 

قاااقة وشاااّد اجلزي ااا ت  عضاااف  إػ  عاااض وهااال ذم 

الغاا زات قااقة وساافؿ ذم ا تعاا د شااؾق  الغاا ز ظااـ 

 السؾق  ادة  .

molecular beam ضمزمة صمزيئقة 

faisceau moléculaire 

حزمث  زي  ت حم يدة وؼاع ادم ها ت حركتفا  ضاؿـ 

 زاويث جمّسؿث فغرة.

molecular crystal زمؾقرة صمزيئقة 

cristal moléculaire 

 سؿ فؾب مملػ مـ فػقػ صةقؽل مـ اجلزي  ت، 

، اك ءدرو غ وادقتا ن ومركةا ت ظضاقيث أكةار وعؼقادً 

مروةط  عضف   ةعض  ؼقى ف كدرف لس الضعقػث، ولاذا 

 ففل ت فظ ظذ العديد مـ خقافف  الػرديث.
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molecular distillation سمؼطغم صمزيئل 

distillation moléculaire 

وؼطر لؾؿقاد جيري ذم خي  صاديد وأخػاض در اث 

حاارارة ممؽـااث حقاا  يـاادر حاادوث وصاا دم ت  ااغ 

 اجلزي  ت قةؾ وؽ ثػف .

molecular field approximation 

 سمؼريب احلؼؾ اجلزيئل

approximation du champ moléculaire 

وؼرياااب ذم كظرياااث فااا يس ذم ادغـطقساااقث احلديدياااث 

الػعا ل الاذي يامثر ذم ساال احلؼؾ ادغـطق يػسو أن

العاازوم ادغـطقسااقث الذريااث داخااؾ مـطؼااث ماا   غقااث 

 ورافػف  هق  دوره ك و  ظـ هذه العزوم ادغـطقسقث.

molecular free path مسغم صمزيئل ضمر 

libre parcours d'une molécule 

 .mean free pathاكظر 

molecular orbitals مدارّيات صمزيئقة 

orbitales moléculaires 

الدوال ادق قث إللؽسوك ت التؽ فم ذم اجلزي  التال 

  وتحاار   تاالثر الـااقى فقااف. ويؿؽااـ اظتة رهاا  وركقًةاا

 لؾؿداري ت الذريث.

molecular physics فقزياء صمزيئقة 

physique moléculaire 

فرع ماـ ظؾاؿ الػقزيا   يعـاك  دراشاث  ـقاث اجلزي ا ت 

 كقاااؽ الؽؿاااقمل وشاااؾقكف  ويتضاااؿـ وػسااار ادقؽ

ٕكقاع ظديدة مـ الروا ط الؽقؿق ئقث  اغ الاذرات ذم 

اجلزي  واشتؼط  قث اجلزي ا ت واحلركا ت الدوراكقاث 

وآهتزازيث واإللؽسوكقث ذم اجلزي  والؼقى الػ ظؾث 

  غ اجلزي  ت.

molecular rotation دوران صمزيئل 

rotation moléculaire 

ـاقظل دركاب  ز  مـ م ث مـ  ادا  الادوران ال -1

ذم وزكااف اجلزي اال. را ااع وعريااػ   فعاا ل ضااقئقً 

 .specific rotationالدوران الـقظل ذم 

 دوراكقث. حركث ذرات اجلزي  حركثً  -9

molecular solids أصمسام صؾبة صمزيئقة 

solides moléculaires 

أ س م فؾةث مملػث مـ ماقاد  زي  هتا  لقساه قطةقاث 

ه اجلزي ا ت  حق  وؽاقن اقاع اإللؽسوكا ت ذم هاذ

متزاو ث وٓ يؿؽـ وشؽؾ روا ط وؽ فميث  غ ذروغ 

مااـ  اازي غ خمتؾػغ.والااروا ط  ااغ اجلزي اا ت هاال 

 ققى ف ن درف لس ك  ذم الغ زات والسقائؾ.

molecular spectrum 

 يطلؾمـرؿمقػ صمزيئل، ؿمقػ 

spectre moléculaire 

الاذي متتصاف أو وصادره سال صدة اإلصع ع الؽفرضق

زي  ت وذلؽ  دٓلث التقاور، أو العدد جمؿقظث مـ اجل

ادااق ل، أو أي كؿقااث وتعؾااؼ هباا . ويظفاار الطقااػ 

 ائط حمززة مـػصؾث.صار صقرة 

molecular theory كظرية صمزيئقة 

théorie moléculaire 

كظريااث وـظاار إػ اجلزي اا ت ظااذ أهناا  ذم حركااث كشااطث 

ض قتفاا  احلركقااث واكاادف ظف  حمػقطاا ن ذم وصاا دم ت 

  ت وأكف يؿؽـ اشتـت ج شؾقكف  القشطل وؾؽ اجلزي

  تطةقؼ الطرق اإلحص ئقث.

molecular weight وزن صمزيئل 

poids moléculaire 

 .moleاشؿ قديؿ لؾؽتؾث اجلزي قث الـسةقث. اكظر 

molecule صمزيء 

molécule 

وُيؿاؾ  اأفغر  ز  مـ اد دة يؿؽـ أن يق د مـػاردً 
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 اروا ط كؾ فػ هت . وهق يتللػ ماـ ذرات مسا طاث 

كقؿق ئقث. يؿؽـ أن وؽقن الذرات ذم اجلازي  مت ثؾاث 

 .CO2و H2Oأو خمتؾػث ك  ذم  S8و S2و H2ك  ذم 

molybdenum مقلقبِدن 

molybdène 

، 42، ظدده الذري Moكقؿق ئل فؾب رمزه  صارظـ

 2610در اث اكصاف ره  95,95كتؾتف الذرياث الـساةقث 

كااف شااؾزيقس. فؾااز مااـ السؾسااؾث آكتؼ لقااث هااش لق

رماا دي، ياادخؾ ذم  عااض شااة ئؽ الػااقٓذ ضااال ف

 لؾحرارة. لقؽسةف  في ث أو تؿًي 

moment of a vector عزم اظمتَّجف 

moment du vecteur 

⃗⃗⃗⃗  ظزم ادتجف  -1 هاق ادتجاف   O  لـساةث إػ كؼطاث  ⃗ 

  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

⃗⃗⃗⃗   ظزم ادتجف -9 هق ادسؼط ظاذ  ∆  لـسةث إػ حمقر  ⃗ 

 ادحقر لعزم ادتجف حقل أي كؼطث مـ ادحقر. هذا

moment of couple عزم اظمزدوصمة 

moment du couple 

  لـسةث إػ حمقر ظؿقدي ظذ مستقهي  هق  دا  صادة 

إحدى ققيت ادزدو ث ذم ذراظف  أي ادس فث العؿقديث 

  غ خطل ولثر الؼقوغ. 

moment of force عزم الؼقة 

moment de la force 

قؾ الؼاقة إػ إدارة  ساؿ حاقل كؼطاث أو فتؾاف وهاق م

مااـ كؼطااث     يساا وي اجلاادا  ادتَّجااف دتَّجااف ادقضااع

ذم متَّجااف الؼااقة أي   ⃗ الاادوران إػ كؼطااث واالثر الؼااقة 

         ⃗  . 

moment of inertia عزم العطالة 

moment d' inertie 

 مم كعث  سؿ لتغر دوراكف ويس وي  

ة ره كؼطث م ديث   دا  كتؾتاف ذم مر اع جلسقؿ   ظت -1

 . عده ظـ حمقر الدوران

 صاارجلسؿ فؾب  جمؿقع  دا ات كتؾاث كاؾ ظـ -9

 مـف ذم مر ع  عده ظـ حمقر الدوران.

moment of momentum 

 عزم آكدفاع، آكدفاع الزاوي

moment cinétique,moment angulaire 

 .angular momentumاكظر 

moment of torsion عزم الػتؾ 

moment de torsion 

ظاازم مزدو ااث داخؾقااث ذم شااؾؽ )أو خااقطن دائااري 

ادؼطااع  ػعااؾ مروكتااف التاال وتسااةب ذم اكاازٓق كسااةل 

لطةؼ وف ادختؾػث، ظـدم  وةةاه إحادى هن يتقاف ووتادػ 

هن يتف إخرى وقضع دزدو ث خ ر قث ت ول فتؾف. 

ث ووتزايد هذه ادزدو ث الداخؾقث حتك وقازن ادزدو 

اخل ر قث ظـد  ؾقم الػتؾ زاويث معقـث. يتـ شاب ظازم 

ماع  اماع زاوياث الػتاؾ ويع كساف ، وضاردً  االػتؾ ضردً 

  الؼقة الرا عث لـصػ قطر الساؾؽ الادائري، وظؽًسا

 مع ضقلف ويتققػ ظذ م دوف.

momentum اكدفاع 

quantité de mouvement,moment, impulsion 

جاف يسا وي  ادا  اكدف ع كؼطاث م دياث مـػاردة هاق متَّ 

إذا ك كه غار كساةقيث    ظتف  شارذم متَّجف   كتؾتف  

ظث الضق ن. أم  إذا ك كه شار)أي فغرة   لـسةث إػ 

ظتف  كساااااةقيث ف كااااادف ظف  متَّجاااااف يسااااا وي شاااااار

    (      ⁄ )  
الؽتؾااااااث  m0حقاااااا     ⁄ 

 ظث الضااق  ذمشااار cظث وسااارمتَّجااف ال   السااؽقكقث و

أم  اكدف ع جمؿقظث كؼ ط م دياث ففاق ادجؿاقع  اخلي .

 ادتَّجف ٓكدف ظ ت الـؼ ط.

 .  linear momentum  يسؿك أيًض 



 229 جممع اللغة العربية بدمشق

momentum operator ممشمرر آكدفاع 

opérateur d'impulsion 

ذم ادقؽ كقااؽ الؽؿااقمل  اا دمثر    يؿةَّااؾ آكاادف ع 

ة وااااف      التػ ضااااع     و   و   ومُتةااااؾ مرك 

    اا دمثرات 
 

  
   و 

 

  
   و 

 

  
ظااذ السوقااب  

العادد  iو 2πمؼساقمث ظاذ  hث  تث  يكاؽ  ћحق  

 التخقع.

monatomic gas غاز أضمادي الذرة 

gaz monoatomique 

ن مـ ذرات مـػردة ك ٕرغقن.  غ ز مؽقَّ

monitor ِمرقاب 

moniteur, appareil de surveillance, écran 

ا  أو مراقةااث صااار فاا ز يسااتعؿؾ لؾؿشاا هدة أو اإل

 ظؿؾقث م  ك لتؾقث اإلصع ظل ذم مـطؼث ووسجقؾف . 

monochromatic beam ضمزمة وضمقدة الؾقن 

faisceau monochromatique 

أضقاءااا  ادق قاااث ساااال حزماااث ماااـ إصاااع ع كفرضق

، أو حزماث ماـ  ساق ت احمصقرة ذم جم ل ضقؼ  دً 

  . يسااؿك أيًضاااحمصااقرة ذم جماا ل ضااّقؼ  اادً ض ق هتاا  

monochromatic radiation. 

monochromatic light ضقء وضمقد الؾقن 

lumière monochromatique 

ضق  أح دي الؾقن، أضقالف ادق قث حمصقرة ذم جما ل 

 .اضقؼ  دً 

monochromatic radiation إؾمعاع وضمقد الؾقن 

rayonnement monochromatique 

 .monochromatic beamاكظر 

monoclinic crystal زمؾقرة أضمادية اظمقؾ 

cristal monoclinique 

 ؾقرة واحدة، الشةقؽث الةؾقريث فقف  ذات ثيثث حم ور 

غاار متساا ويث، يتؼاا ضع اثـاا ن مـفاا   زاويااث مـػر ااث 

 ويتؼ ضع الة ل   زاويث ق ئؿث مع ادحقريـ أخريـ.

 

monoenergetic radiation ي الطاقةإؾمعاع أضماد  

rayonnement monoénergétique 

ماـ  احزمث إصع ع ض ق وف حمصقرة ذم جم ل ضقؼ  ادً 

 الط قث.

monomer مقكقمغم، أضمادي اجلزيء 

monomère 

 اازي  ظضااقي  سااقط غاار مشااةع ُيااقي الؽر ااقن 

ق در ظذ آت د مع  زي  أو أكةر مم ثاؾ لاف أو   غ لةً 

كً  ف وحادة  ـققياث الةقلقؿر،  ؿعـاك أكا  غر مم ثؾ مؽق 

 يمدي وؽرار مت شؽف  ادتسؾسؾ إػ الةقلقؿر.

monomorphous أضمادي الشؽؾ 

monomorphe 

 ذم الةؾقرات   ؾقرة وق د ذم صؽؾ  ؾقري وحقد.

monotonic function  دالة مّطردة 

fonction monotone 

 دالث روقةث وتزايد ققؿتف   تزايد ادتغر ووتـ قص  تـ قصف.

monovalent ادي التؽافمأضم  

monovalent 

  ذر )أو ذرةن وؽ فمه الؽقؿق ئل يس وي القاحد.
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moon قؿر 

lune 

رى  ضاق  الشاؿس الس وؾ الطةقعل القحقد لعرو يُ 

كقؾق ماس وسا رع اجل ذ قاث  3475ادـعؽس ظؾقف، قطره 

ظذ شطحف شدس وس رع اجل ذ قث ظذ شاطح إرو 

 . يقمً  27,3يدور حقل كػسف وحقل إرو ذم

morphotropy سمغغمُّ زمـققي 

morphotropie 

وغر ذم الةـقث الةؾقريث دركب كقؿق ئل لدى آشتع ضاث 

ظـ أحد أكقاع ذراوف  ذرات أخارى جما ورة ومم ثؾاث ءا  

مة ل ظاذ ذلاؽ  ـقاث فؾقرياد الساقزيقم ادؽعةاث   كقؿق ئقً 

وصةح مؽعةث  سقطث ذم كؾقرياد  FCCركزيث الق قه اد

 .isomorphyا السقزيقم، وهق ظؽس ال

Morse potential ُكؿقن مقرس 

potentiel de Morse 

حل لااث  U(r)ظةاا رة دمريةقااث وعطاال الط قااث الؽ مـااث 

آروة ط ذم اجلزي  ت الةـ ئقث الذرة مـ أ ؾ وشاؽقؾث 

( )  إلؽسوكقث معقـث    [     (    )]  .

 وشط   خ فث  ؽؾ  زي . r0و αو Dحق  

MOS مقس 

MOS 

 . metal oxide semiconductorختص ر لعة رة ا

MOS transistor سمراكزؽمتقر مقس 

transistor MOS 

 .field- effect transistorاكظر 

mosaic structure زمـقة فسقػسائقة 

structure en mosaïque 

فا ت ادـا ضؼ ادتجا ورة فقفا    ـقث  ؾقرياث وؽاقن وق ُّ

 . ضػقػً   خمتؾػث اختيفً 

Moseley's law قاكقن مقزرم 

loi de Moseley 

 (   )   √   لعيقاث   ق كقن يعز ظـف ري ضقً 

وااقاور خااط مااـ متسؾسااؾث خطااقط ضقػقااث   حقاا  

 Zوصاادر ظااـ ماا دة ظاادده  الااذري   يؿقزهاا  ث  ااه 

 ث  تث وـ شب. aوتعرو لعصعث السقـقث و

Mossbauer effect مػعقل مقؽمباور 

effet Mossbauer 

 عاااض الـاااقى ادروةطاااث ذم  امتصااا ز إفااادار أو

صعث غ م  مم  يمدي إػ ظدم ضق ع ض قاث إالةؾقرات 

كتقجااث آروااداد الـااقوي، ويصااةح امتصاا ز كااقاة 

 . أخرى ءذا اإلصع ع ممؽـً 

most probable speed سـرال ًٓ عة األكثر اضمتام  

vitesse la plus probable 

سقيؾ ع د كسارظث ادؼ  ؾث لؾـف يث العظؿك لتقزع السارال

⁄    )√ وققؿتف   ذم غ ز در ث حراروف ادطؾؼث  ) 

 ث  تث  قلتزم ن.  كتؾث  زي  الغ ز و  حق  

motion ضمركة 

mouvement 

وغر مقضع  سؿ أو وضعف   لـساةث إػ اؾاث مؼ ركاث 

  تغر الزمـ. 

motion of particle ضمركة صمسقؿ 

mouvement d'une particule 

ووع ماؾ كا  لاق  ،رووقن وشقامه حركث إلؽسون أو  

 أهن  حركث كؼطث م ديث.

motion of rigid body ضمركة صمسؿ صؾب 

mouvement d'un corps solide 

حركث  سؿ لف حجؿ وصؽؾ ث  ت ن فاي وغار الؼاقى 

وودرس حركتف  تطةقؼ ظؾؿ تريؽ  ،اخل ر قث صؽؾف

 تلثر الؼقى وظزومف . إ س م الصؾةث 

motion of rotation ضمركة دوراكقة 

mouvement de rotation 
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حركث  سؿ فؾب يدور حاقل كؼطاث أو حاقل حماقر 

ظاذ وةؼك فقف  هذه الـؼطث أو اقع كؼ ط ادحقر ث  تاث 

ودور اقع أ زا  اجلساؿ حاقل وؾاؽ الـؼطاث أو  حغ

 .rotational motion  ادحقر، وسؿك أيًض 

motion of system ضمركة مجؾة مادية 

mouvement de système 

حركث اؾث مؽقكث مـ أكةر مـ  سقؿ واحاد، وساؿك 

 .moving system  أيًض 

motion of translation ضمركة اكسحازمقة 

mouvement de translation 

حركث  سؿ )أو اؾث م ديثن وؽقن جلؿقع كؼ ضاف متَّجفا ت 

ظ هت  شااارن متجفاا ت إظث متساا يرة ذم كااؾ حلظااث، أي شاار

 حدة ذم كؾ حلظث.متقازيث ومتس ويث وذم  فث وا

motional constraint ققد ضمركل 

contrainte du mouvement 

 .constrainted motionرا ع 

Mott transition  اكتؼال مقّت 

transition de Mott 

 .metal- insulator transitionاكظر 

moving constraint َقْقد متحرك 

contrainte variable 

اؾاث م دياث ظاذ  ققد يتغار ماع الازمـ كا  ذم ح لاث

 مـصث متحركث.

moving coordinate system 

 مجؾة إضمداشمقات متحركة

système de coordonnées mobile 

سةث جلؿؾث مؼ ركث مر عقث.  اؾث حم ور إحداثقث وتحر    ـل

moving system مـظقمة متحركة؛ مجؾة متحركة 

système mobile 

 .motion of systemاكظر 

moving-coil galvaometer 

 مؼقاس غؾػان ذو إؿمار متحرك

galvanomètre à cadre mobile 

 فاا ز حساا س لؽشااػ التقاا رات الضااعقػث وتديااد 

 فتف  يعتؿد ظؿؾف ظذ دوران إض ر مستطقؾ مملاػ 

مـ لػ ت يؿر فقف  التق ر اداراد كشاػف ومقضاقع  اغ 

 قطةل مغـطقس دائؿ.

moving-magnet galvanometer 

 قس متحركمؼقاس غؾػان ذو مغـط

galvanomètre à aimant mobile 

 فااا ز حسااا س لؽشاااػ التقااا رات الضاااعقػث )أو 

التقوراتن يعتؿد ظؿؾف ظذ دوران إ رة مغـطقساقث ذم 

 يقلده التق ر الؽفر  ئل ادراد قق شف.سال حؼؾ مغـطق

 

MRI سمصقير زمالتجاوب اظمغـطقيس 

IRM 

 .magnetic resonance imagingاختص ر لعة رة  

mu-neutrino الـؼميـق مقق 

neutrino-mu 

كاقع ماـ الـسيـاق قضااع لؼا كقن اكحػا ي ماع ادقااقن 

ظادد ادققكا ت والـسيـقها ت مقاق    حق  يةؼاك ث  ًتا

مـف العادد الؽاع لؾجساق ت ادضا دة   الؽع مطروًح 

 .muonic neutrino  ء . وسؿك أيًض 

multi-electron atoms 

 تعددة اإللؽؼموكاتاظمالذرات 

atomes à électrons multiples 
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 اقع الذرات التل تتقي ظذ أكةر مـ إلؽسون واحد.

multibeam interferometer 

 مؼقاس سمداطمؾ متعدد احلزم

interféromètre à faisceaux multiples 

  مؼق س وداخؾ وـعؽس فقف احلزمث مرات ظديدة ذه ً ا

 غ شطحغ مستقيغ ومتاقازيغ، مةاؾ مؼقا س   وإي  ً 

  رو. -تداخؾ فقزو أو مؼق س التداخؾ ف  ريال

multichannel analyser َؼـَقاتحمؾؾ متعدد ال  

analyseur multicanal 

 فاا ز اختةاا ر يصااـػ اإلصاا رة الااقاردة فُقاادخؾ كااؾ 

فـػ مـف  ذم إحدى الؼـاقات. فانذا كا ن التصاـقػ 

وإن كا ن وفاؼ   شاعقيً  وفؼ السعث شؿل اجلف ز حمؾًي 

 . ضقػقً  التقاور شؿل حمؾًي 

multigroup model كؿقذج متعدد الزمر 

modèle à plusieurs groupes 

كؿااقذج لدراشااث شااؾق  الـسوكاا ت وصااـَّػ  ؿق ةااف 

 الـسوك ت وفؼ زمر ض ققث حمدودة.

multilayer film 

 غشاء متعدد الطبؼات، فؾؿ متعدد الطبؼات

film multicouches 

Angl: film=غش   متعدد الطةؼ ت 

ؼااث ماـ مااقاد ذات قارائـ اكؽساا ر خمتؾػااث ضةؼا ت رقق

ورشااب ظااذ شااطح ظدشااث أو خؾقااث صؿسااقث لتؼؾقااؾ 

 آكعؽ س ظذ شطحف .

multimeter مؼقاس متعدد 

multimètre 

مؼق س لؾؿؼ دير الؽفر  ئقث ك لتق ر والػؾطقث  ـقظقفا  

 ادستؿر وادتـ وب وادؼ وم ت والسع ت وغره .

 

multiple decay اضؿحالل متعدد 

désintégration multiple 

 .branching disintegrationاكظر 

multiple disintegration سمػؽؽ متعدد 

désintégration multiple 

 .branching disintegrationاكظر 

multiple echo صدى متعدد 

écho multiple 

اكعؽااا س الصاااقت ادتؽااارر ظاااذ حاااقا ز وساااؿح 

ات ادـعؽساث التال وصاؾ إػ مس ف هت   تؿققاز إفاق

 أذن الس مع  لزمـث وتج وز حد آكطة ع السؿعل.

multiple reflection اكعؽاس متعدد 

réflexion multiple 

اكعؽا س الضاق  ظاذ مارآوغ أو أكةار مارات متت لقاث 

ؾ ظدد مـ إخقؾث.  ووشؽُّ

multiple scattcring سمبعثر متعدد 

diffusion multiple 

مـ التص دم ت  اذرات  اف  سقؿ ظددً وةعةر ييقل فق

القشط الذي يؿر فقف ويؽقن التغر الؽع ذم اكدف ظاف 

هق جمؿقع التغرات الصغرة العديدة احل فاؾث أثـا   

 التص دم ت الػرديث.

multiplet عديدة 

multiplet 
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ٓلااث ظااذ خااط  -1 ضقاا    مصااطؾح يسااتعؿؾ لؾد ذم ٕا

ـ خطغ  ضقػل يظفر   لتحؾقؾ الدققؼ مملػً   . أو أكةرم

ٓ قتؾػ  عضاف   -9 جمؿقظث مـ اجلسق ت إولقث التل 

ٓ  صػث واحدة ك لشحـث أو الغرا ث.  ظـ  عض إ

multiplication سمؽاشمر، سمضاعػ 

multiplication 

وؽاااا ثر)ذم الػقزياااا   الـقويااااثن  ازدياااا د ظاااادد  -1

الـسوكاا ت ذم مػ ظااؾ كااقوي  ػعااؾ آكشااط ر 

 .ادتت   أو التػ ظؾ ادتسؾسؾ

وضاااا ظػ )ذم اإللؽسوكقاااا تن  ازدياااا د ظاااادد  -9

ظث  ااغ مساا ري ادضاا ظػ ساااراإللؽسوكاا ت اد

 الضقئل  ػعؾ اإلفدار الة كقي لإللؽسوك ت.

multiplication constant شمازمتة التؽاشمر 

constante de multiplication 

الـسةث  غ ظدد الـسوك ت ادق قدة ذم مػ ظاؾ ذم أي 

، وظدده  ذم اجلقؾ الس  ؼ  قؾ مـ أ ق ل الـسوك ت

 .multiplication factor  ًة، يسؿك أيًض صارلف مة 

multiplication factor عامؾ التؽاشمر 

facteur de multiplication 

 .multiplication constantاكظر 

multiplicity مرسمبة التعددية 

multiplicité 

ذم مـظقمااث ءاا  اقااسان مااـ كااقع  2S+1هاال الؽؿقااث 

حقااا   Russel- Saundersدرز شااا وك -رشاااؾ

لؽاؾ  Lوتػ ظؾ حمصؾث آكادف ظ ت الزاوياث اددارياث 

 .Sاجلسق ت مع حمصؾث كؾ شةقـ ت اجلسق ت 

multipolar آلة عديدة األقطاب 

multipolaire 

 آلث كفر  ئقث ذات مغ كط مقل دة حلؼؾ ظديد إقط ب.

multipole moment عزُم عديِد األقطاب 

moment du multipolaire 

الااذي يقلااده متعاادد سااال العاازم الؽفر اا ئل أو ادغـطق

 إقط ب الؽفر  ئقث أو ادغـطقسقث، السؽقكقث أو ادفتزة.

multipole radiation إؾمعاُع عديِد األقطاب 

rayonnement du multipolaire 

ذو ممقزات وع دل ممقازات إصاع ع يتقلاد سال إصع ع كفرضق

ـ متعدد أقط ب مغـطق فر  ئل هزاز مةؾ إصاع ع أو كسال ظ

قط ب. سال الؼطة   الؽفر  ئل وادغـطق  ور  ظل ٕا

multivibrator متذزمذب متعدد 

multivibrateur 

دارة وتللػ مـ وراكزشتقريـ أو فا مغ لؾتضاخقؿ، 

ُوِفؾ خارج كاؾ ماـف   ادخؾ أخار فتتقلاد إصا رة 

 دوريث غر  قةقث.

 

muon مققن 

muon 

تااه ذري غاار مسااتؼر مااـ كػااس فااـػ  سااقؿ 

ولااف    أو شاا لةث    )لةتااقنن، ذو صااحـث مق ةااث 

وكتؾتاف أكاز ماـ كتؾاث اإللؽاسون  1/2شةغ يس وي 

 . مرة وؼريةً  200 ا 

muonic atom ذرة مققكقة 

atome muonique 

ذرة ُيستع و فقف  ظـ أحد اإللؽسوك ت  ؿققن ش لب 

أو  mesonic atom  ن وسااؿك أيًضااπأو  µ)مقاازون

mesic atom. 
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muonic neutrino الـؼميـق اظمققن 

neutrino muonique 

 .mu-neutrinoاكظر 

musical scale ؽمّؾؿ مقؽمقؼل 

gamme musicale 

شؾسااؾث مااـ الااـغ ت ادقشااقؼقث مروةااث وفااؼ وسؾسااؾ 

ة الصااقت وحسااب وروقااب دساا ف هت   وصاا ظدي حلاادَّ

 يستعؿؾ ذم ادقشقؼك.

mutarotation الدوران آؽمتؼطايبسمغغم  

mutarotation 

وغر ذم الػع لقث الضقئقث ماع الازمـ دحؾاقل حادي  

التحضر كتقجث وػ ظؾ كقؿق ئل وؾؼ ئل، وكؿة ل ظؾقف 

 ي لؾضق  ذم حم لقؾ السّؽري ت.صاروغر الدوران الة

mutual attraction جتاذب متبادل 

attraction mutuelle 

الؼااقة التاال  التجاا ذب احل فااؾ  ااغ  سااؿغ  سااةب

ياامثر هباا  كااؾ مااـف  ذم أخاار. قااد وؽااقن الؼااقة مااـ 

 ضةقعث ثؼ لقث أو كفر  ئقث أو مغـطقسقث.

mutual conductance ؾقة متبادلة  مقصر

conductance mutuelle 

  مؼؾااااااقب اد كعااااااث ادتة دلااااااث وسااااااؿك أيًضاااااا

transconductance. 

mutual impedance ُماكعة متبادلة 

impédance mutuelle 

لعاارووغ ذم صااةؽث وقاا ر متـاا وب هاال كسااةث الػؾطقااث 

العؼديااث ذم إحاادى العاارووغ إػ التقاا ر العؼاادي ذم 

العروة الة كقث ظـدم  يـعادم التقا ر ذم اقاع العارى ما  

 ظدا ادعـقَّتغ.

mutual inductance حتريضقة متبادلة 

inductance mutuelle 

حادى كسةث الؼاقة ادحركاث الؽفر  ئقاث ادتحرضاث ذم إ

إػ معدل وغر   داروغ متج وروغ مؼسكتغ مغـطقسقً 

 التق ر ذم الدارة إخرى.

mutual induction حتريض متبادل 

induction mutuelle 

وقلقد فؾطقث ذم دارة  تغر التق ر ذم دارة أخرى مؼسكاث 

 .  ٕوػ مغـطقسقً  

muzzle فّقهة 

bouche; orifice 

   يـطؾؼ ادؼذو .هن يث اددفع أو الةـدققث حق

myopia  صـرالب صـر، قِ صـرالب سـرضَم  

myopie 

ي ذم العغ يتسةب ذم وشؽؾ خق ل اجلسؿ صارظقب  

 القاقع ذم اليهن يث أم م الشةؽقث ولقس ظؾقف . 

*   *   * 
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N shell N الطبؼة 

couche-N 

الطبؼة الرابعة لإللؽسوكات حول كواة الذذرة وتمؿقذز 

 .n=4سذي إلؽسوكاهتا بالعدد الؽؿومي الرئق

n-type semiconductor n كصف كاقل كوع 

semiconducteur du type n 

كصذذذا كاأذذذل أحارالذذذة حذذذامهت ال ذذذ ـة  قذذذه  ذذذي 

 اإللؽسوكات.

 

nanometer كاكومرت 

nanomètre 

 .امسً  9-10من مؾقار من ادس أو  اواحدة ضول تساوي جزءً 

nanotechnology  تؼاكة كاكوية 

nanotechnologie 

تؼاكة ذم ادؼاس الذري أو اجلزالئي، و ي ختمص ظادة 

كاكومس وت ؿل صذـ   100و 1ببـى أحد أبعاد ا بغ 

مذذواد أو أدوات هذذذه إبعذذاد حقذذث تؽذذون ادػاظقذذل 

 الؽؿومقة  امة.

nanotube أكبوب كاكوي 

nanotube 

بـقة أشطواكقة ال ذؽل أطر ذا مذن رتبذة الـذاكومسات 

أن الؽون أحز من ذلك بؽار و ذي  أما ضوهلا  قؿؽن

إما أن تؽون مملػة من ذرات الؽربذون أو مذن ذرات 

 أو جزالئات أخرى.

narrow shower رة ضقؼة ْ  َهم

gerbe étroite 

وابل ضقق من اجلسقامت اد  وكة الـادمة ظن تػاظل 

إصذذعة الؽوكقذذة العالقذذة الطاأذذة مذذ  ادذذادة، وتمؽذذون 

 ظادًة من إلؽسوكات.

natural convection ْل صبقعي  َحم

convection naturelle 

 .convectionاكظر 

natural frequency تردد صبقعي 

fréquence propre 

تردد ا مذزاز لؾذة  ذر خاضذعة ٕي تذلرر خذارجي، 

 و و تردد ادمرر اخلارجي ادسبب حلالة المجاوب.

natural light ضوء صبقعي 

lumière naturelle 

مـبذ  ضذوئي أبذل أن الصذقبه أي الضوء الصذادر ظذن 

، ماذذل ااكعؽذذاس أو اكؽسذذار حمذذى ٓ الؽذذون مسذذمؼطبً 

ضذذوء ال ذذؿس وضذذوء ال ذذؿعة وادصذذباح ادمذذو ج 

 .unpolarized light اإلخ. والسؿى أالًض 

natural logarithm  لوغاريتم صبقعي 

logarithme naturel 

والؽمذذذذب  e=2,718281لو ذذذذارالمم أشاشذذذذه العذذذذدد

. والؾو ارالمم الطبقعي ln xبالصورة  xلو ارالمم العدد 

 .1 و صػر لؾعدد  ظذ حغ 1كػسه  و  eلؾعدد 
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natural uranium يوراكقوم صبقعي 

uranium naturel 

القوراكقوم حام الوجذد ذم الطبقعذة. و ذو مذزالج  صذرظـ

بـسذذبة  238مذذن ظذذدة كظذذائر أنفذذا الـظذذر الوراكقذذوم 

 .اتؼرالبً  %0,7بـسبة  235والـظر الوراكقوم  99,3%

natural width of energy level 

 الطاقة ىطرض صبقعي دستوم 

largeur naturelle du niveau d'énergie 

الـاصذ  ظذن    ظرض مسموى ضاأذة احلالذة اداذارة 

حقذث          ظهأة آرتقذاب هلذا الذزكزع

العؿر الوشطي لؾ الة اداارة لـذواة أو إللؽذسون    

 رابت بهكك. hذم الذرة، و

near field حؼل قريب 

champ proche 

ذم الصوت: ادجال الذي ٓ تمغر  قذه صذدة الصذوت 

 مذذذذذذ  مربذذذذذذ  البعذذذذذذد ظذذذذذذن ادـبذذذذذذ .  اظؽًسذذذذذذ

وذم الؽفرضقسذذقة: احلؼذذل ذم كؼذذاط بعذذد ا ظذذن مـبذذ  

 من ضول موجة البث. صغراإلرشال أ

near point ثمب  كؼطة الؽم

punctum proximum 

العذغ الؿؽذن أن ال ذاَ د مـفذا جسذم أأرب كؼطذة إػ 

 25ما المخذ بعد كؼطذة الؽاذب  اصغر بوضوح.  البً 

 شم و ي ادوا ؼة لؾعغ السؾقؿة.

near-infrared radiation 

 اإلشعاع حتت األَحر الؼريب

radiation infrarouge proche 

 2,5و 0,75أضواله ادوجقذة بذغ سذي إصعاع حفرضق

 مؽرون.

needle إبرة 

aiguille 

دلقل اُلربط باجلزء ادم ذرك مذن أداة، الضذحم حرحمذه 

حمى الؿؽن م ا دة آك راف احلاصل  قذه. تسذؿى 

 .pointer اأالًض 

Neel temperature درجة حرارة كققل 

température de Néel 

درجذذذة احلذذذرارة المذذذي تؽذذذون امفذذذا بعذذذ  ادذذذواد 

حذذذالػؾزات والسذذذبائك وإمذذذهح ذات مغـطقسذذذقة 

حدالدالذذذة مضذذذادة  مصذذذبا  وأفذذذا ذات مغـطقسذذذقة 

مسذذذاالرة. تذذذزداد الطواظقذذذة ادغـطقسذذذقة مذذذ  درجذذذة 

احلرارة، وتصل إػ أقؿذة ظظؿذى ظـذد درجذة حذرارة 

 .احادً  اتـاأًص كققل، حقث تمـاأص بعد ا 

negative bias اكحقاز سالب 

polarisation négative 

تطبقذذق  ؾطقذذة شذذالبة ظذذذ أحذذد ادسذذاري أو ادذذرابط 

ة سذؾططبالـسبة لػؾطقة مرجعقة، أو أن تؽون الػؾطقة اد

ى أخذر حذام سذذرى أأل من  ؾطقة ادسذرظذ ذلك اد

 ذم الدالود.

negative crystal بؾورة سالبة 

cristal négatif 

كؽسار ادضاظا الـمؼذل  قفذا كوع من البؾورات ذات آ

ظة ال ذعاع شذذرظة أحذز مذن سذذرال عاع  ر العذادي ب

 .optically negative crystal االعادي. تسؿى أالًض 

negative electrode ى سالبسـرم  

électrode négative 

 .cathodeاكظر 

negative feedback تغذية راجعة سالبة 

rétroaction négative 

خذرج مـظومذة مذا لمحػذق  دخؾفذا، اشمعامل جزء من 

 لطور الدخل ذم دارة الدخل. ا رشل  ذا اجلزء معاحًس 
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negative image صورة سؾبقة 

image négative 

صورة ظذ الػؾم تظفر  قفا درجذات الؾذون، ادظؾؿذة 

ذم إصذذل، صذذػا ة ظذذذ درجذذات، ذم حذذغ تظفذذر 

 درجات الؾون الػااة شوداء معمؿة ظذ درجات.

negative index قريـة اكؽسار سالبة 

indice négatif 

أرالـذذذة اكؽسذذذار الؿؽذذذن أن اذذذدث ذم بعذذذ  ادذذذواد 

ادصذذذطـعة وذلذذذك ظـذذذدما تؽذذذون أذذذقم السذذذامحقة 

الؽفربائقذذة والـػاذالذذة ادغـطقسذذقة  قفذذا شذذالبة بصذذورة 

آكقذذة. و ذذذا مذذا الم ؼذذق ذم ادذذواد اخلارأذذة ادصذذـّعة 

واد دوري. حام أن وجود  ذذه اخلاصذقة ذم ادذ سحقبب

الؼذذدم ضرالؼذذة إلمؽذذان احلصذذول ظذذذ ظدشذذة  ائؼذذة 

 وطوا ر  رالبة أخرى.

negative logic مـطق سالب 

logique négative 

ة صذػر و ؾطقذة مـحػضذة مط اشمعامل  ؾطقة ظالقة من أجل البِ 

 ة واحد وذلك بعؽس ادـطق ادوجب.مط من أجل البِ 

negative pole قطب سالب 

pôle négatif 

أو ادربط السذالب سذي لؼطباين مغـطقالؼطب اجلـون 

 دولد حفربائي.

negaton كقغاتون 

négaton 

 .negatronاكظر 

negatron كقغاترون 

négatron 

ظذذ اإللؽذسون السذالب والسذؿى  ااشم الطؾق أحقاًكذ

 .negaton اأالًض 

neodymium كقوديؿقوم 

néodyme 

، 60وظذدده الذذري  Nd ؾذزي صذؾب رمذزه  صذرظـ

ذم  صذذذذر، و ذذذو ظـ144,24حمؾمذذذه الذرالذذذة الـسذذذبقة 

ة اكصذذفاره كؼطذذإتربذذة الـذذادرة.  صذذذرجمؿوظذذة ظـا

1024oC 3100ة  ؾقاكه كؼطوoC. 

neon كقون 

néon 

وحمؾمذذه  10وظذذدد الذذذري  Ne ذذازي رمذذزه  صذذذرظـ

 .. و و أحد الغازات الـذادرة20,183الذرالة الـسبقة 

السذذذذذمعؿل ذم  %0,001الوجذذذذذد ذم اهلذذذذذواء بـسذذذذذبة 

ذذ ـحػضذذة اداممات ادػرط ذذة وادصذذابقا المو جقذذة الص 

الؼدرة وإكابقب ادمػؾذورة وحجذرات اإلصذعال وذم 

كقذذون والسذذمعؿل الـقذذون السذذائل  -لقذذزرات اهلؾقذذوم

 حؾػن. 25-40ذم كطاق  ادً مزّ 

Neptune كبتون 

Neptune 

الؽوحذذب الرابذذ  ذم ادـظومذذة ال ؿسذذقة مذذن حقذذث 

احلجم والاامن من حقذث البعذد ظذن ال ذؿس. البؾذ  

 مرة أطر إرض، له أؿران. 3,88أطره 

neptunium كبتوكقوم 

neptunium 

وحمؾمذذه  93وظذذدده الذذذري  Np ؾذذزي رمذذزه  صذذذرظـ

 صذذذرو ذذو واحذذد مذذن ظـا 237,0482الذرالذذة الـسذذبقة 

. الـمج ذم ادػاظهت الـووالة ادول دة حؿـذمج إحمقـقدات

رذذاكوي لعؿؾقذذة إكمذذاج البؾوتوكقذذوم بالم ذذعق  الـذذسوين 

. حاا مذذه 237Np ذذو  ا. أحاذذر كظذذائره رباًتذذ238لؾقوراكقذذوم

 شؾزالوس. 630وكؼطة اكصفاره  20,45الـسبقة 

neptunium decay series 

 سؾسؾة تػؽك الـبتوكقوم

série du neptunium 
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ؼصذرة العؿذر الـصذػي تبذدأ الاد عة  صذرالعـاجمؿوظة 

 بالـبموكقوم وتـمفي بالبزموت. امرورً  241بالبؾوتوكقوم 

net شبؽة 

réseau 

 .networkاكظر 

network شبؽة 

réseau 

 .electric networkذم الؽفرباء: اكظر  -1

ذم احلواشقب: جمؿوظة احلواشذقب والمجفقذزات  -2

أو ب ذزم  رتزالذة،  لٍ بذاؽِ ادمصؾة بعضفا بذبع  بِ 

 ا  ذذذروالؿؽـفذذا تبذذادل ادعؾومذذات وتوزالعفذذا وك

 .net اوت ارحفا م  مصادر خممؾػة. تسؿى أالًض 

neutral معتدل 

neutre 

 لقس له ص ـة حفربائقة.

neutral axis حمور معتدل؛ حمور حمايد 

axe neutre 

ذم اهلـدشة اددكقذة: خذط اإلجفذاد الصذػري ذم جذائز 

 العاين من صد أو اكضغاط.مـ ن ك و إشػل، ٓ 

neutral density filter  مرشح حمايد 

filtre neutre 

 .neutral filterاكظر 

neutral filter مرشح حمايد 

filtre neutre 

ذ  مذن صذدة الضذوء وٓ الذمرر   ذممرصا ضوئي خيػ 

 neutralأو  grey filter الوكذذذه. السذذذؿى أالًضذذذ

density filter. 

neutral line خط التعادل 

ligne neutre 

لؾـؼاط ظذ شطا مغـطقس المي تؽون شذي اد ل اهلـد

 معدومة.سذي ادرحبة الـاطؿقة لؾ ؼل ادغـطق ا قف

neutral molecule جزيء معتدل 

molécule neutre 

جزيء الؽون  قذه ظذدد اإللؽسوكذات اد قطذة بـذوى 

ظدد الزوتوكات الؽع ذم  ذه  اذرات اجلزيء مساوالً 

الـوى ب قث الـعدم وجود أي ص ـة حفربائقة صا قة 

 ذم اجلزيء.

neutralizing capacitor مؽثػة حتققد 

condensateur de neutralisation 

مؽاػذذة ممغذذرة تسذذمعؿل ذم دارة آشذذمؼبال أو دارة 

اإلرشال لمغذالة أسم من  ؾطقة اإلصارة ظـد صػق ة 

 ادساري بمغذالة راجعة إػ صبؽمه.رهري  اممٍ ِص 

neutrino كرتيـو 

neutrino 

جسذذقم أول لذذقس لذذه صذذ ـة، حمؾمذذه السذذؽوكقة صذذبه 

معدومة. له شبغ الساوي الـصذا. ا ذسض وجذوده 

الطاأذذة  لقبؼذذى أاكوكذذا اك ػذذاظ 1931بذذاول ذم ظذذام 

وآكد اع أذائؿغ ذم المػؽذك بقمذا. الوجذد مـذه رهرذة 

أكذذواع السا ذذق حذذل واحذذد مـفذذا مذذ  اإللؽذذسون أو 

 .(τ)أو اجلسقم تاو  (µ)ادقون

neutron كرتون 

neutron 

)باشذذماـاء ذرة  جسذذقم مذذن مؽوكذذات الـذذواة ذم الذذذرة

 1932احم ػه جقؿس صادوالك ذم ظذام  اهلدروجغ(

من حمؾة الزوتون.  ص ـمه معدومة وحمؾمه أحز أؾقًه 

و و مسمؼر ظـدما الؽون داخذل الـذواة لؽـذه المػؽذك 

 راكقة. 1000بعد ظؿر وشطي الؼارب  اإذا أصبا حرً 

neutron absorber ماص الـرتوكات 

absorbeur de neutrons 
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مادة ظـدما متر  قفا الـسوكات الم ذد ظذدد حبذر مـفذا 

م ذم  مذذذ  كذذذوى ادذذذادة. تسذذذمعؿل ذم أضذذذبان الذذذم ؽ 

 ادػاظهت الـووالة.

neutron absorption امتصاص الـرتوكات 

absorption des neutrons 

 .neutron captureاكظر 

neutron activation تـشقط كرتوين 

activation neutronique 

اذذرال  ك ذذاط إصذذعاظي ذم مذذادة معرضذذة لمذذد ق 

ؾـسوكذذات ل كذذوى ادذذادة شذذذركذذسوين وذلذذك كمقجذذة أ

 مصذذبا م ذذعة تطؾذذق جسذذقامت ماذذل الزوتوكذذات أو 

 الـسوكات أو اجلسقامت ألػا وحذلك إصعة  اما.

neutron activation analysis 

 حتؾقل بالتـشقط الـرتوين

analyse par activation neutronique 

 .activation analysisراج  

neutron capture الـرتوكات سـرأ  

capture des neutrons 

تػاظل كووي المدي إػ اممصاص الـسون ذم الـذواة لذدى 

اصطدامه ها م  إصدار إصعة  اما الػورالة؛ وذم بع  

إػ المػؽذذك بقمذذا أو إػ  شذذذراحلذذآت تذذمدي ظؿؾقذذة إ

 .neutron absorption ااك طار الـواة. السؿى أالًض 

neutron counter طداد الـرتوكات 

compteur de neutrons 

مؽ ذذاف لؾـسوكذذات العذذّد الـسوكذذات ادذذارة خذذهل 

 وشط حاصا.

neutron cycle دورة الـرتوكات 

cycle neutronique 

تمذذال إحذذداث المذذي تصذذقب الـسوكذذات ذم مػاظذذل 

مذذذن ظؿؾقذذذة آك ذذذطار إول حمذذذى  اكذذذووي، بذذذدءً 

 ها.سذراممصاصفا أو ت

neutron decay اضؿحالل كرتوين 

désintégration avec émission de neutrons 

تضذذاؤل تذذدر ي ذم ظذذدد الـسوكذذات مذذ  الذذزمن كمقجذذة 

 تػؽؽفا إػ بروتوكات وإلؽسوكات وكسالـو ات مضادة.

neutron diffraction اكعراج الـرتوكات 

diffraction des neutrons 

ضرالؼة لدراشة البـقذة البؾورالذة لسجسذام الصذؾبة تذرد 

 قفا حزمة كسوكات ظذ البؾورة  معاين آكعراج ظذذ 

مسموالاهتا البؾورالة بسذبب شذؾوك الـسوكذات شذؾوك 

 أمواج دوبروي.

neutron economy بقان كرتوين 

bilan des neutrons 

بقذذان تػصذذقع بعذذدد الـسوكذذات ادمولذذدة ذم مػاظذذل 

 ك الضائعة دون  ائدة.كووي وتؾ

neutron excess الزيادة الـرتوكقة 

excédent de neutrons 

ظدد الـسوكات الزائدة ذم كواة ظن ظذدد الزوتوكذات 

 Zالعذذدد الؽذذمع و Aحقذذث  A-2Z قفذذا، والسذذاوي 

 العدد الذري.

neutron flux تدفق كرتوين 

flux de neutrons 

 .neutron flux densityاكظر 

neutron flux density كثافة التدفق الـرتوين 

densité de flux de neutrons 

جذذذداء ظذذذدد الـسوكذذذات احلذذذرة بواحذذذدة احلجذذذم ذم 

ظمفا الوشذطقة. البؾذ  المذد ق الـذسوين ذم مػاظذل شذر

بادس ادرب  ذم الااكقة.  اكسوكً  1018و 1016ضاأة ما بغ 

 .neutron flux اتسؿى أالًض 



 مصطلحات الفيزياءمعجم  313

neutron generator مولِّد كرتوكات 

générateur de neutrons 

مػاظل خمصص لمولقد ظدد حبر من الـسوكات وأأل 

 حؿقة من الطاأة.

 

neutron hardening تؼسقة الطقف الـرتوين 

durcissement du spectre neutronique 

الزالذذادة المذذي اصذذل ذم مموشذذط ضاأذذة الـسوكذذات 

لؾـسوكذات  احلرارالة ادـمارة ذم وشط كمقجة اممصاصه

 ادـحػضة الطاأة.

neutron lifetime طؿر الـرتون 

durée de vie du neutron 

ا أبل أن المػؽك.  الزمن الوشطي لوجود الـسون حرًّ

neutron moderation هتدئة الـرتوكات 

modération des neutrons 

اشمعامل مذادة ذم ادػاظذل الـذووي إلبطذاء الـسوكذات 

ظات العالقة المذي احمسذبمفا ظـذد ك ذوئفا ذم سذرمن ال

ظؿؾقة آك طار. وتعد  ذذه المفدئذة أشاشذقة إلكمذاج 

تػذذاظهت كووالذذة. وادذذواد ادسذذمعؿؾة لؾمفدئذذة تؽذذون 

ذات حمؾذذة ذرالذذة أو جزالئقذذة مـحػضذذة ماذذل الؽربذذون 

 وصؿ  البارا غ واداء الاؼقل و ر ا.

neutron multiplication تضاطف كرتوين 

multiplication des neutrons 

 .multiplication constantاكظر 

neutron number طدد الـرتوكات 

nombre des neutrons 

ظدد الـسوكات ادوجذودة ذم كذواة ذرة مذا ، والرمذز لذه 

 .Nباحلرف 

neutron optics يات كرتوكقةصـرب  

optique neutronique 

دراشذذذة طذذذوا ر معقـذذذة، حذذذاكعراج الـسوكذذذات ذم 

البؾذذورة، وذم  ذذذه احلالذذة هتذذقؿن الصذذػة ادوجقذذة 

لؾـسوكذذات ظذذذ الصذذػة اجلسذذقؿقة وتذذمدي هذذا إػ 

 شؾوك م ابه لسؾوك الضوء.

neutron reflection اكعؽاس الـرتوكات 

reflexion des neutrons 

اكعؽاس الـسوكات ظذ مسموالات ال ذبقؽة البؾورالذة 

وجقذة ب سب أاكون بذراغ وذلذك باظمبذار ضبقعمفذا اد

ب سب دوبروي. تسذمعؿل  ذذه اخلاصذة لؾ صذول 

 ظذ حزمة كسوكات ممساوالة الطاأة.

neutron scattering تبعثر الـرتوكات 

diffusion des neutrons 

اذذّول ادمذذاه حزمذذة كسوكذذات إػ ادما ذذات ممعذذددة 

 بسبب اصطدامفا بـوى ادادة المي ختسأفا.

neutron source مـبع الـرتوكات 

source des neutrons 

جمؿوظة مملػة مذن مذادة أوػ م ذعة ومذن مذادة راكقذة 

تصدر الـسوكات بػعل اإلصذعاع الصذادر ظذن إوػ 

 مال مزالج الرادالوم والزالؾقوم.

neutron spectrometer مطقاف كرتوين 

spectromètre à neutrons 

جفذذاز لؾذذل حزمذذة كسوكذذات و ذذق ضاأاهتذذا،  قعطذذي 

 ذم حزمة كسوكات.ظدد الـسوكات لؽل ضاأة 
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neutron star كجم كرتوين 

étoile à neutrons 

اشمـػد مصادر ضاأمه الـووالة  اكجم صغر احلجم جدً 

حذم حمؾمذه بذغ  20واهنار بملرر رؼالمه البؾ  أطره ك و 

مذذرات حمؾذذة ال ذذؿس، وظذذذ  ذذذا  ؽاا مذذه  3و 1,4

درجة أن وزن مؾعؼذة صذغرة مـذه ظذذ إػ  احبرة جدً 

إرض تبؾ  مؾقذار ضذن. وحؼذل رؼالمذه الػذوق حؼذل 

مذذذرة. ولذذذه حؼذذذل  2x1011الاؼالذذذة إرضذذذقة بـ ذذذو 

بـ ذو  ضذذيالػذوق احلؼذل إر اصدالد جدً سذي مغـطق

 ( مرة.109ؾقون )ب

Newton's flow جريان كقوتـي 

écoulement newtonien 

إجفذذادات الؼذذص جرالذذان السذذوائل المذذي تؽذذون  قذذه 

 ممـاشبة م  معدل الؼص.

Newton's law of cooling 

 قاكون كقوتن يف التربيد

loi de Newton pour le refroidissement 

أذذاكون الذذـص ظذذذ أن مذذا الػؼذذده جسذذم مذذن حذذرارة 

المـاشذذب مذذ  الػذذرق ذم درجذذة احلذذرارة بذذغ اجلسذذم 

 ذم حالذذةٓ الم ؼذذق إٓ  وحمقطذذه. و ذذو أذذاكون ِخذذْزّي 

  روق صغرة ذم درجة احلرارة.

Newton's law of universal gravitation 

 قاكون كقوتن يف التثاقل العام

loi de la gravitation universelle de Newton 

أاكون الـص ظذ وجود أوة دمذاذب بذغ أي جسذؿغ 

 مادالغ ذم الؽون والعز ظن صدة الؼوة بالعهأة:

   
    

  
 

رابذذذذذت المااأذذذذذل العذذذذذادي والسذذذذذاوي  Gحقذذذذذث 

         
 m2و m1و             

 ادسا ة بقـفام. dحمؾما اجلسؿغ و

Newton's laws of motion 

 قواكني كقوتن يف احلركة

lois du mouvement de Newton 

رهرة أواكغ الؼوم ظؾقفا ادقؽاكقك الـقذوتـي؛ الؼذاكون 

ذم حالة شذؽون  إول )أاكون العطالة(: البؼى اجلسم

أو حرحة مسمؼقؿة مـمظؿة إذا اكعدمت حمصؾة الؼوى 

اخلارجقذذة ادذذمررة  قذذه. الؼذذاكون الاذذاين: معذذدل تغذذر 

اكد اع جسم مم ذرك المـاشذب مذ  الؼذوة ادذمررة  قذه 

⃗  وذم كػس مـ ا ذا وجفمفذا، أي      ⃗     

ظة شذذذر ⃗ ظذذذ اجلسذذم، و سذذؾططةالؼذذوة اد ⃗ حقذذث 

. وإذا بؼقذذت الؽمؾذذة رابمذذة  ذذنن حمؾمذذه  اجلسذذم، و

 ⃗   
  ⃗⃗

  
تسذذذذارع اجلسذذذذم.  ⃗ ، حقذذذذث ⃗   

الؼذذاكون الاالذذث )أذذاكون الػعذذل ورد الػعذذل(: إذا أرذذر 

جسم بؼذوة ذم جسذم رذاٍن  ذنن اجلسذم الاذاين الذمرر ذم 

كػذذس الؾ ظذذة ذم اجلسذذم إول بؼذذوة مسذذاوالة هلذذا ذم 

 ال دة وهلا كػس احلامل وبجفة معاحسة.

Newton's rings حؾؼات كقوتن 

anneaux de Newton 

حؾؼات تـ ذل ظذن تذداخل إمذواج الضذوئقة ادـعؽسذة 

ظـد السط غ العؾوي والسػع لطبؼة اهلواء الؽائـة بغ 

 شط غ ممهمسغ أحدنا مسمو وأخر حروي.
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Newtonian mechanics مقؽاكقك كقوتـي 

mécanique newtonienne 

ظذ أواكغ كقوتن الاهرذة كظام ادقؽاكقك الذي العمؿد 

 اذم احلرحة، و قه تعد  حمؾة اجلسم ادم رك رابمة خهً ذ

 لـظرالة الـسبقة.

Newtonian telescope ِمؼراب كقوتـي 

télescope newtonien 

مؼراب الـعؽس  قه الضوء الوارد ظذ مرآة مؼعرة ك ذو 

ظذ حمور ادؼراب  رد إػ  45oمرآة مسموالة مائؾة بزاوالة 

 من رؼب جاكبي ذم جسم ادؼراب. االعقـقة مارً 

 

nicad battery بطارية كقؽل كادمقوم 

batterie nickel-cadmium 

 .nickel-cadmium batteryاكظر 

nickel كقؽل 

nickel 

، وحمؾمذذه 28ظذذدده الذذذري  Ni ؾذذزي رمذذزه  صذذذرظـ

أابذذل  ضذذذي -لوكذذه رمذذادي 58,70الذرالذذة الـسذذبقة 

، وكؼطذذة 8,90لؾسذذ ب والطذذرق وحاا مذذه الـسذذبقة 

 2840oشذذؾزالوس وكؼطذذة  ؾقاكذذه  1455oاكصذذفاره 

 حسذذذذذاءشذذذذذؾزالوس. السذذذذذمعؿل ذم السذذذذذبائك واإل

 والُعْؿهت والدارات اإللؽسوكقة.

nickel-cadmium battery بطارية كقؽل كادمقوم 

batterie nickel-cadmium 

ادوجذب مذن الـقؽذل وأطبفذا السذالب بطارالة أطبفذا 

مذذن الؽذذادمقوم واد ؾذذول الـاأذذل )الؽفذذرل(  قفذذا 

أؾوي. تمؿقز ظن البطارالات اجلا ة بؼابؾقمفا لؾ  ن. 

 .nicad battery اتسؿى أالًض 

nicol كقؽول 

nicol 

 .Nicol prismاكظر 

Nicol prism موشور كقؽول 

prisme de Nicol 

أالسذؾـدة( ب ذؽل ممذوازي بّؾورة من الؽؾسقت )َبَؾذق 

شطوح ُتؼط  و ذق أطر ذا والعذاد لصذؼفا حذام حاكذت 

لذذه.  لؾضذذوء أو حمؾذذًه  اببؾسذذم حـذذدا. تسذذمعؿل مؼطًبذذ

 .nicol االسؿى أالًض 

night vision رؤية لقؾقة 

vision nocturne 

شذذمػادة مذذن  ادؼذذدرة ظذذذ الرؤالذذة ذم الظذذهم وذلذذك إمذذا بٓا

سذذي اجلزء الذيٓ  تم سس به العغ من الطقذا الؽفرضق

جذوم أو بمضحقم صدة الضوء   تضذحقاًم الضعقا حضوء اـل

 .nocturnal vision ا. تسؿى أالًض اجدً  احبرً 

night vision telescope مؼراب الرؤية الؾقؾقة 

télescope à vision nocturne 

تضذذحم  قذذه  مؼذذراب رـذذائي العقـقذذة لهشذذمعامل لذذقًه 

 .اإضاءة خقال اجلسم البعقد إلؽسوكقً 
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nit كقت 

nit 

و ذي تسذاوي أـدالؾذة ذم  ntواحدة الؾؿعاكقذة رمز ذا 

 ادس ادرب .

nitrogen  كرتوجني؛ آزوت 

nitrogène ;azote 

 7وظذذدده الذذذري  Nحقؿقذذائي  ذذازي رمذذزه  صذذذرظـ

. و و  از ٓ لون له 14,0067وحمؾمه الذرالة الـسبقة 

وط الـظامقذة،  ذذر(ذم الN2وٓ رائ ذة رـذائي الذذرة )

نال . العمذذز  ذذذا ضذذذيمذذن اجلذذو إر حجذذاًم  %78 ؽذذو 

 لؽا ة الزوتقـات. اب ؽؾه ادرتبط مؽوكً  صذرالعـ

NMR كووي سـي جتاوب مغـطق  

NMR 

 .nuclear magnetic resonanceاكظر 

nobelium كوبؾقوم 

nobelium 

 Noا بعذذد القوراكقذذوم  ذذر مسذذمؼر رمذذزه مذذ صذذذرظـ

 254وحمؾمذذذه الذرالذذذة الـسذذذبقة  102ظذذذدده الذذذذري 

 .اظـدما اُلـمج صـاظقً 

noble gas غاز كادر 

gaz rare, gaz inerte 

 .inert gasاكظر 

nocturnal vision رؤية لقؾقة 

vision nocturne 

 .night visionاكظر 

nodal analysis حتؾقل ُطْؼدي 

analyse nodale 

ضرالؼة لم ؾقل الدارات الؽفربائقة تعمز  قفذا تذوترات 

العؼد  ي ادجا قذل ادسذمؼؾة و ذي مـباؼذة ظذن أذاكون 

حرصوف إول الذي الـص ظذ أن ادجؿذوع اجلذزي 

 ل دات المقارات ادمهأقة ذم ظؼدة الساوي الصػر.

nodal line  ُطْؼديخط  

ligne nodale 

اخلذذط الذذذي الصذذل مواضذذ  آضذذطرابات الصذذغرى 

)العؼذذذد( ذم موجذذذة مسذذذمؼرة تم ذذذؽل ذم وشذذذط ذي 

 (.بعدالن )  اء ماًه 

nodal plane مستوي طؼدي 

plan nodal 

الة وادار بنحذدى صذرادسموي العؿودي ظذ حمور مـظومة ب

ؼطمغ العؼدالمغ  قفا. راج   .nodal points اـل

nodal points كؼطتان ُطْؼديتان 

points nodaux 

شا ذذةلعدشذذة شذذذي كؼطمذذان تؼعذذان ظذذذ اد ذذور ٕا أو  رحـق

الة، إذا ورد صذذعاع ضذذوئي ظذذذ ادـظومذذة صذذذردـظومذذة ب

خذرى موازاًلذ ٓدمذاه  اواشمؼاممه متر بنحدانا خذرج مذن ٕا

خرى، ونا كؼطمان مسا ؼمان.  وروده واشمؼاممه متر من ٕا

node طؼدة 

Noeud 

 .كؼطة تؾمؼي ظـد ا الػروع ذم صبؽة حفربائقة -1

 .اكؼطة ذم موجة مسمؼرة، تؽون السعة ظـد ا صػرً  -2

noise ضجقج؛ ضوضاء 

Bruit 

أي صذذوت  ذذر مر ذذوب  قذذه. الؼذذاس ظذذذ شذذؾم  -1

( 0dB(ادؿمذد مذن ظمبذة السذؿ  )dBالدالسقبل )

 .(130dBإػ ظمبة إمل )

أي اضذذطراب حفربذذائي  ذذر مسذذم ب ضذذؿن  -2

 حزمة من المواترات ادػقدة ذم أـاة اتصآت.

noise factor طامل الضجقج 

facteur de bruit 
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كسذذبة أذذدرة الضذذجقج الؽؾقذذة ظـذذد خذذرج مـظومذذة 

إلؽسوكقة ذم واحدة كطاق الذسدد إػ أذدرة الضذجقج 

 290ظـد دخؾفا وذلذك ظـذد درجذة احلذرارة ادطؾؼذة 

 .noise figure احؾػن. السؿى أالًض 

noise figure رقم الضجقج 

nombre de bruit 

 .noise factorاكظر 

noise generator مولِّد الضجقج 

générateur du bruit 

جفاز الولد إصارة حفربائقة ظ وائقة السمعؿل ٓخمبار 

 ااشمجابة إجفزة الؽفربائقة لؾضجقج. السؿى أالًضذ

noise source. 

noise source مـبع الضجقج 

source du bruit 

 .noise generatorاكظر 

non conservative force قوة غري حمافظة 

force non conservative 

مػفوم ذم الػقزالاء المؼؾقدالة كاص  ظذن تؼرالذب لؿذل 

درجات احلرالة والعذز ظـذه بلكذه: الؼذوة المذي تموأذا 

 أقؿة ظؿؾفا بغ كؼطمذغ ظذذ الطرالذق ادسذؾوك، ماذل

 أوة آحمؽاك.

non-cartesian coordinate system 

 مجؾة إحداثقات ٓديؽارتقة

système de coordonnées non cartésien 

لؾذذة إحذذدارقات ٓ تعمؿذذد ظذذذ اد ذذاور ادمعامذذدة 

 الاهرة مال اجلؿؾة الؽروالة وإشطواكقة.

non-linear circuit دارة ٓخطقة 

circuit nonlinéaire 

ٓ خطذي )دالذود أو  صذر ا ظـصذربغ ظـادارة الوجد 

تراكزشذذمور( واحذذد أو أحاذذر. وٓ الؿؽذذن تطبقذذق مبذذدأ 

 آكضامم ظذ المقار أو الموتر ذم مال  ذه الدارة.

non-metal فؾز ٓ 

nonmétal 

حقؿقذذذائي شذذذفل الم ذذذول إػ أالذذذون شذذذالب  صذذذذرظـ

بوجود مادة ٓ  ؾزالذة أخذرى. إن الـاأؾقذة الؽفربائقذة 

 ضعقػة ظامة. صذرواحلرارالة هلذه العـا

non-resonant circuit دارة ٓجتاوبقة 

circuit nonrésonant 

الذذة وشذذعقة ولؽـفذذا ٓ د  دارة اذذوي ردالذذة ارالضذذقة ورَ 

دـبذذ   ط المجذذاوب بؿعـذذى أهنذذا ختضذذ صذذذراؼذذق 

 حفربائي تردده مغاالر لسدد ا الطبقعي.

non-spectral color لون ٓصقػي 

couleur non-spectrale 

لذذون ٓ الظفذذر ذم ضقذذا الضذذوء إبذذق  بؿعـذذى أكذذه 

 مزالج من ألوان ضقػقة حالبـي والرمادي وإشود.

non-uniform غري مـتظم 

nonuniforme 

 .uniformراج  

nonadiabatic process ل ٓكظوم  حتوُّ

processus irrévérsible 

 .adiabatic changeراج  

nondestructive testing  اختبار ٓإتاليف 

test non-destructif 

اخمبار لؾؿواد ٓ العرضفا لؾمؾا باشذمعامل وشذائل 

ماذذذل إصذذذعة السذذذقـقة وإمذذذواج  ذذذوق السذذذؿعقة 

 والمد ق ادغـطقيس.

nonholonomic constraint  ٓهولوكوميققد  

contrainte nonholonomique 

 .holonomic constraintاكظر 

nonhomogeneous غري متجاكس 

non homogène 
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 .inhomogeneousاكظر 

noninductive resistor مؼاوم ٓحترييض 

résistor noninductif 

ب قذذذث تـعذذذدم  امؼاومذذذة شذذذؾؽقة مؾػو ذذذة حؾزوكًقذذذ

 السؾك رم لػه. ي  ارالضقمفا وذلك بطَ 

noninverting amplifier مضخم غري طاكس 

amplificateur non inverseur 

ذم الطذذور مذذ  إصذذارة  اممػًؼذذ امضذذحم العطذذي خرًجذذ

لؾؿضذحم الذذي العؽذس ضذور إصذارة  االدخل خه ً 

 .اظاحًس  الدخل ظـد خرجه وادسؿى مضحاًم 

nonlinear crystal بؾورة ٓخطقة 

cristal non linéaire 

آشذمجابة لؾمذلرر ادقؽذاكقؽي أو بؾورة ٓ تؽون  قفا 

ممـاشذذذبًة مذذذ  اإلجفذذذاد سذذذذي الؽفربذذذائي أو ادغـطق

 ادقؽاكقؽي أو احلؼل الؽفربائي أو ادغـطقيس.

nonlinear element ٓخطي صـرطـ  

élément nonlinéaire 

حفربائي مال الدالود أو الساكزشمور، ٓ لؼذق  صذرظـ

 ظؾقه. سؾططظهأة خطقة بغ المقار ادار  قه والموتر اد

nonlinear optics يات ٓخطقةصـرب  

optique nonlinéaire 

الات الصا شؾوك الضوء ذم إوشذاط صذر رع من الب

حقذث تؽذون بعذ  ادمغذرات المذي تصذا  الهخطقة

اشذذمجابة الوشذذط )حآشذذمؼطاب الؽفربذذائي أو أذذدرة 

آممصاص(  ر ممـاشذبة مذ  ادمغذرات المذي تصذا 

اإلصعاع )ح دة احلؼل الؽفربائي أو تد ق الطاأة(. ٓ 

تذذرى الظذذوا ر الهخطقذذة ظذذادًة إٓ ظـذذد صذذدات ظالقذذة 

 لؾضوء حضوء الؾقزر الـبيض.

nonlinear phenomenon ضاهرة ٓخطقة 

phénomène nonlinéaire 

بذذغ سذذذي طذذا رة ٓ الرا ؼفذذا تـاشذذب ضذذردي أو ظؽ

 إرر الـاتج وادمرر.

nonlinear resistance مؼاومة ٓخطقة 

résistance nonlinéaire 

مؼاومة ٓ ختض  لؼذاكون أوم. الؽذون  بذوط الػؾطقذة 

بغ ضر قفا  ر ممـاشذب مذ  صذدة المقذار الؽفربذائي 

 الساري  قفا.

nonlinearity خطقة ٓ 

nonlinéarité 

صذذػة الظذذوا ر المذذي تؽذذون مرتبطذذة بلشذذباها بعهأذذة 

 رالاضقة لقست دالة من الدرجة إوػ.

nonrelativistic mechanics 

 مقؽاكقك ٓكسبوي

mécanique non relativiste 

ظات سذذذرمقؽاكقذذك العذذالج حرحذذة إجسذذام ذات ال

 الضوء. ظةسذرالصغرة مؼاركة ب

normal كاضم 

normale; perpendiculaire 

ذم اهلـدشذذة: العؿذذود ظذذذ ادسذذمؼقم ادذذامس دذذـ ن أو 

 العؿود ظذ ادسموي ادامس لسطا.

normal acceleration تسارع كاضؿي 

accélération normale 

بة الـاطؿقة لؾمسارع ذم احلرحة ادـ ـقة.  ادرح 

normal conditions وط كظامقةشـر  

conditions normales 

مقؾؿس  760درجة حرارة الصػر شؾزالوس والضغط 

 .اباشؽال تؼرالبً  105باشؽال أي  101235زئبق أو 

normal dispersion تبدد كظامي 

dispersion normale 
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 ارتقًبذذ اتـاأًصذذتبذذدد تمـذذاأص  قذذه أرالـذذة آكؽسذذار 

 م  ازدالاد ضول ادوجة. وممواصًه 

normal distribution توزع كظامي 

distribution normale 

لوصذذا  اأولًقذذ اتذذوزع احذذمامل السذذمعؿل ظذذادة تؼرالًبذذ

ممغذذذرات ظ ذذذوائقة متقذذذل إػ المجؿذذذ  حذذذول أقؿذذذة 

 (. وتعطى حاا ة آحمامل بالدالة:µوشطقة واحدة )

     
 

 √  
           ⁄  

  حقذذذث 
 Gaussian المبذذذاالن. السذذذؿى أالًضذذذا 

distribution. 

 

normal modes أكامط كظامقة 

modes normaux 

مـفذا  لؽل لؾذة مفمذزة تذواترات أشاشذقة الرا ذق حذًه 

كؿط ا مزاز كظامي والؽون ظذدد إكذامط الـظامقذة ذم 

 ظدد درجات احلرالة  قفا. الؾة مفمزة مساوالً 

normal operator مؤثر كاضؿي 

operateur normal 

ن إأي   ̂ بدالع م  مرا ؼه اهلرمقمي ت  ̂ ممرر خطي 

 ̂ ̂   ̂  ̂. 

normal solution حمؾول كظامي 

solution normale 

مذن  اواحدً  ا رامقً  احمؾول مائي لوي الؾس مـه مؽا ئً 

من مح  الؽزالت الـظامي لموي ظذ  ْسٌ ؾِ ادذاب،  َ 

  

 
من احلؿذ . والسذمعؿل اد ؾذول الـظذامي  ا رامً  

 دعاالرة اد القل إخرى.

normal spectrum صقف كظامي 

spectre normal 

ضقذذا تؽذذون  قذذه اخلطذذوط الطقػقذذة مـػصذذؾة بزواالذذا 

 تمـاشب م  الػروق ذم أضواهلا ادوجقة.

normal state حالة أساسقة 

état normal 

 .fundamental stateاكظر 

normal stress إجفاد كاضؿي 

tension normale 

بة اإلجفاد العؿودالة ظذ شطا ظـ ي داخذل صذذرمرح 

ي  مسذؿى صذذره ادامشقة لؾسطا العـجسم أما مرّحبم

 إجفاد الؼص.

normal velocity طة كاضؿقةسـر  

vitesse normale 

ظة العؿودالذذة ظذذذ ادذذامس لؾؿسذذار ذم سذذذرمرحبذذة ال

 الـؼطة ادعمزة.

normal Zeeman effect مػعول زيامن العادي 

effet Zeeman normal 

اك ذذطار اخلذذط الطقػذذي ذم ضقذذا مذذادة موضذذوظة ذم 

 صدالد إػ رهرة خطوط ضقػقة.سذي مغـطقحؼل 

normal Zeeman triplet ثالثقة زيامن العادية 

triplet Zeeman normal 

 الاهرقة الطقػقة الـادمة ظن مػعول زالامن العادي.

normal-eye طني سؾقؿة 

œil normal 

 صذذرظغ ٓ تعاين مذن ظقذوب كاصذئة ظذن آكؽسذار حؼ

 وظؿى إلوان و ر ا. والهكؼطقة صذرومد الب صذرالب
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normalization of a function استـظام دالة 

normalisation d'une fonction 

ب دالذذة باابذذت حمذذى الصذذبا كظقؿفذذا السذذاوي ضذذذر

 ذذذو بذذذالمعرالا:      الواحذذذد. وكظذذذقم الدالذذذة 

∫          
  

  
. 

normalized impedance مماكعة مستـظؿة 

impédance normalisée 

مؼسذذومة ظذذذ ادامكعذذة ادؿق ذذزة خلذذط إرشذذال أو ماكعذذة 

 لدلقل موجي.

north pole قطب شاميل 

pôle nord 

دغـطذذذقس: ضذذذرف اإلبذذذرة ادغـطقسذذذقة ادمجذذذه ك ذذذو 

 الؼطب ال امل اجلغراذم.

northern lights الشػق الؼطبي الشاميل 

aurore boréale 

 .aurora borealisاكظر 

Norton equivalent مؽافئ كورتن 

équivalent de Norton 

دارة بسذذقطة مؽوكذذة مذذن مـبذذ  تقذذار ظذذذ المػذذرع مذذ  

ماكعة، و ذي تؽذا   دارة معؼذدة بذغ كؼطمذغ حقذث 

مـبذذ  المقذذار  ذذو تقذذار الذذدارة الؼصذذرة بذذغ الـؼطمذذغ، 

وادامكعة  ي ادامكعة المي ترى من الـؼطمغ بعد إلغذاء 

 حل ادـاب  ذم الدارة.

Norton's theorem كورتن مربهـة  

théorème de Norton 

 صذذربذغ ضذرذم ظـ VLتـص ظذ أن الموتر )الػؾطقة( 

بذغ  INذم صبؽة خطقة السذاوي تقذار الذدارة الؼصذرة 

ظذذ  ابقذـفام مؼسذومً  صذذر ذالن الطر غ ب ذذف العـ

وأبولقذذذة الذذذدارة  YL صذذذذرجمؿذذذوع أبولقذذذة  ذذذذا العـ

بذذغ  ذذذالن ادذذربطغ والعطذذى بالعهأذذة  YTادػموحذذة 

   
  

     
   حقذذذذث  

 

  
 اكعذذذذة ذذذذو م ZTو 

 صذذربعد حذذف العـأي بغ الـؼطمغ  الدارة ادػموحة

 وإلغاء حل ادـاب .

nova كوفا: مستِعر 

nova 

Lat: novus=جدالد 

 000 100كجم خا ت السمعر  جلة خهل أالام حمذى 

مرة من شطوظه لذذلك حذان العمؼذد أكذه كجذم جدالذد، 

إػ شذطوظه  اومن  ـا أتت المسؿقة، رم العذود تذدر قً 

 اخلا ت خهل مدة متمد من أشابق  إػ شـغ.

nox  كوكس 

nox  

لوحس،  3-10واحدة أقاس اإلضاءة اخلا مة وتساوي 

 .Nxوالرمز هلا باحلر غ 

nozzle هة  ُفوَّ

orifice; bec 

ال  وتوجقذه ادذائ  سذذرٕكبوب تساظد ذم ت بةبط ذهناالة م

 الذي المد ق مـه.

nuclear angular momentum 

 آكدفاع الزاوي الـووي

moment angulaire nucléaire 

 .nuclear spinاكظر 

nuclear battery البطارية الـووية 

batterie nucléaire 

بطارالة لمولقد الؽفربذاء تم ذول  قفذا ضاأذة اإلصذعاع 

 حذذرارة ومذذن رذذم إػ حفربذذاء ظذذن ضرالذذق الـذذووي إػ

 شؾسؾة مزدوجات حفرحرارالة.

nuclear chain reaction تػاطل كووي متسؾسل 

réaction en chaine nucléaire 

 .chain reactionاكظر 
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nuclear charge شحـة الـواة 

charge du noyau 

جمؿوع ص ـات الزوتوكات ادوجذودة ذم كذواة الذذرة 

الؼقؿة  eالعدد الذري و Zحقث  Zeوالرمز هلا بالرمز 

 ادطؾؼة ل  ـة اإللؽسون.

nuclear chemistry كقؿقاء كووية 

chimie nucléaire 

الػذذرع مذذن الؽقؿقذذاء الذذذي الذذدرس حقؿقذذاء الـظذذائر 

 .radiochemistry ااد عة. وتسؿى أالًض 

nuclear drop-model كؿوذج الؼطرة لؾـواة 

modèle de la goutte nucléaire 

كؿوذج لؾـواة تعمز  قه حل كؽؾوكذات الـذواة مسابطذة 

  قام بقـفا مال ترابط اجلزالئات ذم أطرة السائل.

nuclear emulsion مستحؾمب كووي 

émulsion nucléaire 

مسم ؾب تصوالر أ ـى ببؾورات برومقد الػضذة مذن 

 اًصذذذومسذذذم ؾبات المصذذذوالر العادالذذذة، مصذذذؿم خص

 العة.سذرلمسجقل آرار ادسارات الػردالة لؾجسقامت ال

nuclear energy صاقة كووية 

énergie nucléaire 

ضاأة تم رر بالمػاظهت الـووالة مال آك طار الـذووي 

 .atomic energy اوآكدماج الـووي، وتسؿى أالًض 

nuclear explosion اكػجار كووي 

explosion nucléaire 

اك ذذطار أو اكذذدماج كذذووالغ ذم  مذذناذذرر ضاأذذة كادمذذة 

 .اوأت أصر جدً 

nuclear fission اكشطار كووي 

fission nucléaire 

 .atomic fissionاكظر 

nuclear force قوة كووية 

force nucléaire 

واة الذرالة، مدا ا أصر  أوة جذب صدالدة بغ كؽؾوكات اـل

ذواة و ذي أصذد مذن الؼذوة الؽفرضقسذقة  ٓ المجاوز أبعذاد اـل

فام  100ـب و   .2x10-15mمرة إذا حاكت ادسا ة بـق

nuclear fuel وقود كووي 

combustible nucléaire 

مذذادة تذذدالم تػاظذذل اك ذذطار تسؾسذذع كذذووي ب قذذث 

لؾطاأذذذة الـووالذذذة، ماذذذل  اا مصذذذدرً عامهلالؿؽذذذن اشذذذم

 .241والبؾوتوكقوم  235القوراكقوم 

nuclear fusion اكدماج كووي 

fusion nucléaire 

 .fusion-1اكظر 

nuclear interaction تآثر كووي 

interaction nucléaire 

 .nuclear forceراج  

nuclear isomer  ،كووي متصاِوغإيزومري كووي  

isomère nucléaire; noyau isomère 

 .isomerاكظر 

nuclear magnetic resonance 

 كوويسـي جتاوب مغـطق

résonance magnétique nucléaire  

 احفرضقسذقً  اإصعاظً سذي اممصاص كواة ذات ظزم مغـطق

ذا تذذذواتر رادالذذذوي مـاشذذذب ظـذذذدما تؽذذذون ذم حؼذذذل 

خارجي. السمعؿل ذم تصوالر جسم اإلكسان سذي مغـطق

 .NMRبغرض الم حقص. والرمز له بإحرف 

nuclear magneton مغـطون كووي 

magnéton nucléaire 

 .magnetonراج  
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nuclear medicine صب كووي 

médecine nucléaire 

 رع من الطب خممص بمطبقؼات اإلصذعاع الـذووي ذم 

 ت حقص إمراض ومعاجلمفا.

nuclear physics الػقزياء الـووية 

physique nucléaire 

 رع الػقزالاء الذي الدرس بـقة الـواة الذرالة، والؼذوى 

بذغ اجلسذقامت والـذوى، حعؿؾقذات  الـووالذة، والمذررر

آك ذذطار وآكذذدماج ودراشذذة المػؽذذك اد ذذ ، ومذذا 

 .ذلك صابه

nuclear potential energy  صاقة كامـة كووية 

énergie potentielle nucléaire 

الطاأة الؽامـة ادموشطة الؽؾقذة جلسذقم كذووي حدالذة 

دوضذذعه ذم حؼذذل كذذواة أو حؼذذل جسذذقم كذذووي آخذذر 

 باشماـاء الطاأة الؽامـة الؽفرشؽوكقة.

nuclear power station حمطة كفرباء كووية 

centrale nucléaire 

ووالذة المذي تولذد  حمطة لمولقد الطاأة الؽفربائقة من الطاأة اـل

ة لمولقذذد البحذذار وتذذدوالر العـػذذات ادولذذدة احلذذرارة الهزمذذ

 .nuclear power plant الؾؽفرباء. تسؿى أالًض 

 

nuclear quadruple splitting 

 اكػالق كاتج طن رباطي األقطاب الـووي 

désintégration nucléaire quadruple 

 اك طار ذم مسموالات الطاأة الـووالة كاص  ظذن المذررر

بغ ربذاظي إأطذاب الـذووي ذم الـذواة ذات السذبغ 

  
 

 
وتدرج احلؼل الؽفربائي لؾموزع  ذر ادمـذاطر  

 لؾ  ـات الؽفربائقة.

nuclear radius كصف قطر الـواة 

rayon du noyau 

كصا أطر حرة تظفر الؼذوى الـووالذة داخؾفذا العطذى 

     بالعهأذذة اخِلزالذذة المؼرالبقذذة: 
 

 Aحقذذث  ⁄ 

 1,4x10-15mرابذت السذاوي  r0العدد الؽمع لؾـواة و

لؾـذذذذذذذذوى  1,2x10-15mأو  A<20لؾـذذذذذذذذوى ذات 

إخرى، وتؽون الؽاا ذة الـووالذة حبذرة داخذل  ذذه 

 ظذ السطا. احادً  االؽرة وهتبط  بوضً 

nuclear reaction تػاطل كووي 

réaction nucléaire 

تػاظذذذذذل حآك ذذذذذطار أو آكذذذذذدماج أو المػؽذذذذذك 

الذي الغذر ضاأذة كذواة ذرالذة أو ترحقبفذا أو  اإلصعاظي

لؾمػاظذذل الؽقؿقذذائي الذذذي الؼذذود إػ  ابـقمفذذا خهً ذذ

 تغرات ذم البـقة اإللؽسوكقة اد قطة بالـواة.

nuclear reactor مػاطل كووي 

réacteur nucléaire 

واحد من إجفزة العدالذدة المذي  ذري  قفذا تػاظذل 

وي ظذذ كووي اك ذطاري ممسؾسذل مذم ؽم  قذه لمذ

 مادة اك طارالة ومفدئ ومزد ذم ترحقبة خاصة.

nuclear shell-model كؿوذج الطبؼات لؾـواة 

modèle à couches nucléaire 

كؿوذج لؾـواة الذراّلة العمؿد مبذدأ بذاول ذم آشذمبعاد 

لوصذذا بـقذذة الـذذواة بدٓلذذة مسذذموالات الطاأذذة، و ذذو 

 لـؿوذج الطبؼات الذراّلة. ام ابه جزئقً 

nuclear spin سبني كووي 

spin nucléaire 

آكذذد اع الذذزاوي الؽذذع لـذذواة ذرالذذة، كذذاتج ظذذن اأذذسان 

السبغ وآكد اظات الزاوالة اددارالة لؾـوى ادؽوكة هلذا. 

 .nuclear angular momentum االسؿى أالًض 



 مصطلحات الفيزياءمعجم  323

nuclear stability استؼرار كووي 

stabilité nucléaire 

المؾؼذائي حذالـوى المذي صؿود بع  الـوى دماه المػؽذك 

 من حل من الـسوكات والزوتوكات. ازوجقً  ااوي ظددً 

nuclear Zeeman effect مػعول زيامن الـووي 

effet Zeeman nucléaire 

اكػهق خطوط الطقا الذري الـاتج ظن تذررر العذزم 

 .سؾططادسذي لؾـواة واحلؼل ادغـطقسذي ادغـطق

nucleon كؽؾون 

nucléon 

ظذذ حذل مذن الزوتذون والـذسون، و ذي  اشم الطؾذق

، وهلذا امؽوكات الـواة الذرالة، هلا كػذس الؽمؾذة تؼرالًبذ

 .1/2شبغ الساوي 

nucleonics  ّاتكؽؾوكق  

la nucléonique 

المؼاكة ادبـقذة ظذذ خصذائص الـذواة الذرالذة حالـ ذاط 

 اإلصعاظي، وآك طار، وآكدماج وتطبقؼاهتا.

nucleus كواة 

noyau 

 .atomic nucleusاكظر 

nuclide كؽؾقد 

nucléide 

ذرة أو كواة تمؿقز بعذدد الزوتوكذات، وظذدد الـسوكذات 

ظذن  ذره  اوحالمفا الطاأقة. ولؽي العمز الـؽؾقد ممؿقذزً 

لؾؼقذاس،  أذابًه  ا ب أن تؽون الذذرة أابؾذة لؾبؼذاء زمـًذ

 من الااكقة. 10-10ما الؼدر  ذا الزمن بذ  او البً 

null matrix مصػوفة صػرية 

matrice nulle 

 ا ا أصذػار. تسذؿى أالًضذصذرادصػو ة المي لق  ظـا

zero matrix. 

null point كؼطة اخلؿود 

point mort 

كؼطة ظذ موجة صوتقة مسمؼرة، الؽون ظـد ا اكزالاح 

 .اكؼاط الوشط معدومً 

numerical aperture فتحة طددية 

ouverture numérique 

أقاس مؼدرة الػصل )مْقز( جلسؿّقة ادجفر، وتساوي 

جذذداء أرالـذذة اكؽسذذار الوشذذط ادواجذذه لؾجسذذؿقة ذم 

الواأعذذذة بذذذغ ال ذذذعاع اخلذذذارجي  µجقذذذب الزاوالذذذة 

 ي.صذرالداخل إػ اجلسؿقة واد ور الب

 

numerical value ققؿة طددية 

valeur numérique 

 .absolute valueاكظر 

nutation تركُّح؛ متايل 

nutation 

Lat: nutation=متاالل 

 .تغر دوري صغر ذم مقل حمور دوران جسم صؾب

ذم الػؾذذك: ا مذذزاز دوري صذذغر د ذذور إرض  عذذل 

ًٓ  اممؿوًج  امبادرة الؼطبغ تمب  مسارً   من مسار دائري. بد
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O-ring حؾؼة إحؽام 

joint torique 

حؾؼةةد ئرير ةةد  عةةـع ظةةملئا  ةةـ رد ةةملط رد ةةغقط 

 و ستعؿؾ إلحؽملم شّد رلقصؾد بغ أش قركتغ.

OASM system OASM اجلؿؾة 

système OASM 

مجؾةةد ورحةةدرا أشملشةةقد  ىلـقةةد ظةةذ ر وم ور  ىلةةر 

 ورلثملكقد وردس.

object جسم؛ يشء 

objet 

 صةعد  ملرظتىلملرهةمل  ـىلًعةيف رل قء: جمؿقظد كؼملط  ؿؽةـ 

ؾ هلمل خقملًل عةرضقيقد يف  ـظق د ب ، شقرء كملكت  د  شؽِّ

)جسةةؿ حؼقؼةةل  أو كملكةةت  ر صةةعد  عةةدر ظـفةةمل  عةةً  

 ممدئرا ر صعد رلقررئا  ؾتؼل  قفمل )جسؿ ومهل .

objective جسؿقة؛ شقئقة 

objectif 

رلعدشةةد )أو مجؾةةد رلعدشةةملا  ر  ةةرم إػ ر سةةؿ 

 د  ؿةةر رل ةةقء ظزهةةمل. عةةةرردرصةةقئ يف  ـظق ةةد ب

 .objective lens مل سؿك أ ً  

objective lens عدسة جسؿقة 

lentille objective 

 .objectiveركظر 

 

objective prism موشور جسؿي 

prisme d'objectif 

 قصقر كىلةر لةف زرو ةد صةغرا ظةملئًا،  قضةق  أ ةملم 

 جسؿقد  ؼررم  عق ري إلجررء أرصملئ ضقػقد.

oblique plane مائل يمستو  

plan incliné 

90 ستق  ؿقؾ ظذ ر  ؼ بزرو د أ ؾ  ـ 
o

. 

obliquity factor عامل ادقل 

facteur cosinus 

ئرلةةد  تـملشةة   ةةع شةةعد ردقجةةد رلثملكق ةةد  فةة  كةةملن 

 cos θ+1رجتملهفةةمل، بؿقجةة   ىلةةدأ هةةق غـز. وهةةل 

هةةل رلزرو ةد بةةغ رلـةملطؿ ظةةذ صةدر ردقجةةد  θحقة  

 ر شملشقد ورلـملطؿ ظذ صدر ردقجد رلثملكق د.

observable قابل لؾرصد، مرصود 

observable 

 ةةمل أ ؽةةـ  رر ىلتةةف أو  شةةملهد ف أو  قملشةةف يف طةةملهرا أو 

جتربد  مل. ويف ردقؽملكقؽ رلؽؿق ل  ةمرر هر قتةل  عؿةؾ 

 لؾرصد.  ملبً   مل قز مليقً  ريف   ملء هؾزا و ؿثؾ  ؼدررً 

observer راصد، مراقب 

observateur 

لف وجفد كظةر خملصةد أو ضةل  رر   حؼقؼل أو ر سر

 لرر خملص.  ؼقم برصد رلظملهرا أو  سجقؾ بقملكةملا 

 ظـفمل، كمللررصد ر قي أو رلررصد رلػؾؽل.

obstacle عائق 

obstacle 

أي يشء  ؼػ ظثرا يف ضر ؼ  ؼةدم جسةؿ  تحةرك أو 

 ا.شةر قجد  ـت
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obtuse angle زاوية مـػرجة 

angle obtus 

 ئرجد. 180ئرجد و ؼؾ ظـ  90زرو د  ز د ظذ 

occlusion احتباس 

occlusion 

رلتعملق غملز أو شمليؾ بؽتؾد صؾىلد، أو رحتجملز غملز أو 

 شمليؾ ئرخؾ كتؾد.

occultation احتجاب 

occultation 

رختػملء رل قء رلعملئر ظـ جرم ش وي خؾػ جسةؿ 

 طملهري أكز.آخر ذي حجؿ 

occupation number عدد آكشغال 

nombre d'occupation (des niveaux) 

يف ردقؽملكقؽ رلؽؿق ل ورإلحعملء رلؽؿةق ل، رلعةدئ 

رلذي  دل ظذ  دى ر ت ء حمللةد كؿق قةد بجسةق ا 

 مجؾد  ملػد  ـ جسق ا  ت ملبؼد.

octave ُثامكِقَّة 

octave 

Lat: octava=رلثمل ـ 

 1إػ  2ردسةةمل د رلعةةق قد بةةغ كغؿتةةغ كسةةىلد  ةةقر ر   

 .ملورلثملكقد جقربً  رغررمهمل  رررً  سؿك ص  

octet ُأثؿون 

octet 

جتؿقةةع  ةةـ رةة و إلؽسوكةةملا  ؽةةمل م يف ذرا أو  -1

 رأ ةةقن، وهةةق  شةةؽؾ رلسكقةة  ر كثةةر رشةةتؼرررً 

 .لؾ ىلؼد رإللؽسوكقد رخلملرجقد أو ضىلؼد رلتؽمل م

كؾؿد  ملػد  ـ ر و بتملا و ؼملبؾ يف ردعؾق مل قد:  -2

 بمل ت يف رلغملل .

octode صامم ُثامين ادساري 

octode 

أكىلةةقم إلؽةةسوو ذو ر كقةةد إلؽةةسوئرا  تةةقي ظةةذ 

ةةأكةةقئ )    ةةد  وكةةمل قئ )   ع  ع  ةةىل  ف  ؿ ط  وإلؽةةسوئ  ؽ 

 ومخسد إلؽسوئرا إضمل قد ظذ صىلؽملا ظملئ د.

ocular عقـقة 

oculaire 

 .eyepieceركظر 

odd number عدد فردي 

nombre impair 

 .2ظدئ ضىلقعل ل  ؼىلؾ رلؼسؿد ظذ 

odd-even nucleus فردية -كواة زوجقة  

noyau pair-impair 

 ملزوجًقة ر ـ رلزو قكملا وظدئً  مل رئ ً  ركقرا  قي ظدئً 

- ـ رلـسوكملا.  قجد أكثر  ـ مخسةغ كةقرا زوجقةد

  رئ د  ستؼرا.

odd-odd nucleus  فردية -كواة فردية  

noyau impair-impair 

 مل رئً ة ر ـ رلزو قكةملا وظةدئً  مل رئ ً  ركقرا  قي ظدئً 

  ـ رلـسوكملا، و عظؿ هذه رلـقى غر  ستؼر.

oersted أورستد 

œrsted 

يف ر ؿؾةةةةةد سةةةةةةل ورحةةةةةدا صةةةةةدا ر ؼةةةةةؾ ردغـ ق

رلؽفرضقسةةةةقد رلسةةةةغثقد و سةةةةملوي صةةةةدا ر ؼةةةةؾ 

ظةةذ بعةةد سةةةل لقرحةةدا رلؼ ةة  ردغـ قسةةةل ردغـ ق

   شـتؿس ورحد  ـف. وهل  سملوي 

  ⁄     . 

ohm أوم 

ohm 

ورحدا ردؼملو د رلؽفربمليقد يف مجؾد رلقرحدرا رلدولقد 

SI و سملوي ردؼملو د رلتل  ؿر  قفمل  قملر صةد ف أ ىلةر ،

ؾِّطورحد إذر  ظؾقفمل  رق كؿةقن  ةدره  ؾةط ورحةد،  ش 

 و ؾػظ أو قغمل. Ωو ر ز لف بمل رف رلققكملو 
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Ohm's law قاكون أوم 

loi d'Ohm 

رلسةملري يف كمل ةؾ  I ملكقن  ـص ظذ أن رلتقملر رلؽفربمليل 

إذر  R ع ردؼملو ةد  ملوظؽًس  V ع رلػؾ قد  ر تـملش  ضرئً 

، و ؿؽـ I=V/Rو عز ظـف بمللع  د  ر ستؿرً  ركملن  قملرً 

 .مل تـملوبً  رظذ رد كعملا إذر كملن  قملرً  مل عؿقؿف أ ً  

ohmic contact متاس أومي 

contact ohmique 

متملس كمل ؾغ أو كعػ كمل ؾ و ؾز ئون أن  ـشل  ـ ؼةد 

كملضةةةىلد يف شةةة ا رل عةةةملل بقةةةـف ، و ؽةةةقن رلتقةةةملر 

 ةع  ةرق  ملر ملري ظزه يف أي  ةـ رلجتةملهغ  تـملشةىلً 

 رلؽؿقن بغ ضر قف.

ohmic loss ضقاع أومي 

perte ohmique 

يف ئررا كفربمليقةد لقجةقئ  ؼملو ةملا  مل درا  ىلدئا حررر ً 

 سةل. قفمل ولقس  شىلملم أخرى كمللىل ملء ردغـ ق

ohmic resistance مؼاومة أومقة 

résistance ohmique 

خملصقد يف  ملئا أو ئررا كفربمليقد أو كىلق د بحقة   ؽةقن 

  ع  رق رلؽؿقن بغ ضر قفمل. ملرلتقملر ردملر ظزهمل  تـملشىلً 

ohmmeter مؼقاس األوم 

ohmmètre 

جفةةملز لؼقةةملس ردؼملو ةةد رلؽفربمليقةةد.  ؿؽةةـ أن  ؽةةقن 

 .ملأو ر ؿقً  ملمتملرؾقً 

on-off switch قاصعة 

interrupteur 

 أئرا  ستعؿؾ لػتا ئررا كفربمليقد أو غؾؼفمل.

ondograph راسم ادوجة 

ondographe 

 لػؾ قد  تـملوبد. ملبقملكقً  ملجفملز  قلد  ـحـقً 

one dimensional harmonic oscillator 

 توافؼي أحادي البعدمفتز 

oscillateur harmonique à une dimension 

أي جمؿقظد  قز مليقد خت ع لؼةقا إرجةمل   تـملشةىلد  ةع 

رإلزرحد رخل قةد يف بعةد ورحةد، كة  يف حركةد رلؽتؾةد 

 ردعؾؼد بـملبض.  قؽقن هلمل وضع  قرزن  ستؼر.

one-group model كؿوذج ادجؿوعة الواحدة 

modèle de groupe unique 

كؿقذج لسؾقك رلـسوكةملا  عمل ةؾ  قةف ظةذ رخةت ف 

 ضمل ملهتمل  عمل ؾد ورحدا.

op amp مضّخم عؿؾقايت 

amplificateur opérationnel 

 .operational amplifierركظر 

opacity عتامة 

opacité 

ظةذ  ةد ؼ  مل د ؼ رل ةقء رلةقررئ ظةذ وشةط  ؼسةق ً 

 رل قء رلذي  ـػذ  ـف وهق  ؼؾقم رلشػمل قد.

open circuit دارة مػتوحة 

circuit ouvert 

ئررا كفربمليقةةد  غؾؼةةد حةةد   قفةةمل ركؼ ةةمل  بحقةة  

  ستحقؾ ظذ رلتقملر أن  ؽؿؾ ئور ف.

open circuit voltage فؾطقة الدارة ادػتوحة 

tension de circuit ouvert 

بغ ضريف  ـىلع ظـةد مل ل   سةح   ـةف  رلػؾ قد ردؼقسد

 أي  قملر، أي ظـد مل  ؽقن ضر مله غر  قصقلغ.

open loop gain كسب العروة ادػتوحة 

gain en chaine ouverte 

كس    خؿ ظؿؾقمليت ظـةد غقةملم رلتغذ ةد رلررجعةد 

 قةةف، وهةةق ل  ةةمليل يف حمللةةد   ةةخؿ ظؿؾقةةمليت  ثةةمل  

 .200000و 20000بغ  ملوهق كؿقذجقً 
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open system مجؾة مػتوحة 

système ouvert 

مجؾةةد  ر قئ ـمل قؽقةةد  ؿؽةةـ أن  ـتؼةةؾ ردةةملئا ورل مل ةةد 

  ـفمل وإلقفمل.

operation point كؼطة العؿل 

point de fonctionnement 

كؼ ةد  ؼةةملضع ردـحـةل ردؿقةةز لؾةد قئ، وخةةط  قلتةةف، 

و ؿثؾ إحةدررقملهمل رلتةق ر رد ىلةؼ ظةذ رلةد قئ ورلتقةملر 

 .q point ملأرـملء رلعؿؾ.  سؿك أ ً  ردملر  قف 

operational amplifier مضخم عؿؾقايت 

amplificateur opérationnel 

  خؿ  ؾ قد ذو ممملكعةد ظمللقةد، وكسة  ظةمللد  ةدئه 

 .op amp مل. و سؿك أ ً  ⁄     رلـسىلد

 

operator ممثر 

opérateur 

 مرر يف ئرلةد،  قحقهلةمل إػ ئرلةد أخةرى ضةل كمليـ ر مل

 .(d) ملبعد لـػس ردتغر،  ثؾ  مرر رلتػملضؾ 

ophthalmoscope كاشف قعر العني 

ophtalmoscope 

ئ بعدشةةملا ذرا أبعةةملئ لر قةةد  تؾػةةد،  جفةةملز  ةةزوع

 لػحص ئرخؾ رلعغ  ـ خ ل رلىلمبم.

 

opposition in phase تعاكس يف الطور 

en opposition de phase 

 رصةةػد دةةقجتغ بقةةـف   ةةرق يف رل ةةقر  سةةملوي ظةةدئً 

 ررئ ملن. π ـ  مل رئ ً 

optic axis ي؛ حمور ضوئيصـرحمور ب  

axe optique 

 سةةةتؼقؿ  ؿةةةر ظةةةز  ركةةةزي  تحتةةةل رلةةةدخقل  -1

 .مل د  تـملطرا   ر ً عةرورخلروج يف  ـظق د ب

رجتمله ل   حةظ و ؼةف أي ركؽسةملر يف بؾةقرا ذرا  -2

 .optical axis مل سؿك أ ً  . ركؽسملر   ملظػ

optical activity فعالقة ضوئقة 

activité optique 

 ؼةةدرا بعةةض ردحمللقةةؾ أو رلىلؾةةقررا ظةةذ  ةةدو ر 

 ملئورركًة  ملتؼ   خ ق  ة ستقي رشتؼ ملم رل قء ردس

 ةةع ضةةقل ردسةةر ردؼ ةةق  يف ردةةملئا و ةةع  مل تـملشةةىلً 

رلسكقةز يف حمللةد ردحؾةةقل. ورلزرو ةد رلتةل  ةةدورهمل 

ردسةةتقي هةةل زرو ةةد رلةةدوررن رل ةةقيل و ر ةةز هلةةمل 

و ؼةةملس بمللررئ ةةملن. و ؽةةقن رلػعمللقةةد  αبةةمل رف 

 ؿقـقةةةد إذر كملكةةةت زرو ةةةد رلةةةدوررن بملجتةةةمله ئوررن 

ظؼملرم رلسملظد، و ؽةقن رلػعمللقةد  سةملر د إذر كةملن 

 وررن بعؽس ذلؽ.رلد

optical axis يصـرحمور ب  

axe optique 

 .optic axisركظر 

optical bench ضوئي سـرج  

banc d'optique 

  ق  صؾ  أ ؼل  ـزلؼ ظؾقف بسةفقلد حقر ةؾ  ؿةؾ 

  د )ظدشملا،  قرصر، صملصد... .عةرأئورا ب

optical branch فرع ضوئي 

branche optique 

ر ةةزء ردؼملبةةؾ لؾةةسئئرا ر ظةةذ  ةةـ جةةزأي ظ  ةةد 
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رلتىلد د يف  قز ملء ر سةؿ رلعةؾ ، وهةل ظ  ةد متثةؾ 

  رئئ رهتزرز رلشىلقؽد رلىلؾقر د بدللد رلعدئ ردقجل.

optical center ي؛ مركز ضوئيصـرمركز ب  

centre optique 

كؼ د ئرخؾ ظدشد ر قؼد إذر  ّر  ـفةمل صةعمل  بةرز ظةذ 

 فق كؼ د ئرخؾفمل إذر  ثخقـدرلعدشد رلرشتؼمل تف. أ مل يف 

لشةتؼمل د  ملرلشعمل  رلقررئ بةرز  قرزً ة سةر ّر  قفمل  ـؽ

 وروئه ظذ رلعدشد.

optical condenser مؽثِف ضوئي 

condenseur optique 

  .condenser (1ركظر 

optical density كثافة ضوئقة 

densité optique; intensité de 

noircissement 

وشةةط  ةةمل، وهةةل  ؼقةةملس دةةدى كػةةقذ  ئرجةةد ظتمل ةةد

سةةةل رل ةةقء يف رلقشةةط، أو كػةةقذ أي إصةةعمل  كفرضق

     آخر،  عز ظـفمل بة 
  

 ⁄ صدا رإلصةعمل   Ioحق    

 صدا رإلصعمل  رلىلملرز. Iرلقررئ، و

optical distance مسافة ضوئقة 

distance optique 

 .optical pathركظر 

optical excitation إثارة ضوئقة 

excitation optique 

إرةةةملرا رإللؽسوكةةةملا يف رلقشةةةط رلػعةةةملل لؾقةةةزر إػ 

 حمللا ضمل قد أظذ بقرش د ضقء آخر.

optical fiber لقف ضوئي 

fibre optique 

وضق ؾ  ـ رلسؾقؽمل ردـعفرا، أو  ـ  ملئا  ئ قؼخقط 

صةةػمل د أخةةرى،  ر ـةةد ركؽسةةملرهمل كىلةةرا  ةةد  ظةةذ 

شة حفمل ركعؽملشةةملا كؾقةةد  قـتؼةةؾ رل ةةقء يف رخلةةقط. 

 و ستعؿؾ يف رل عمللا.

 

optical flint زجاج فؾـت 

verre de plomb 

 .flint glassركظر 

optical glass يصـرزجاج ب  

verre optique 

 د عةةةةرزجةةةملج خةةةملل  ةةةـ رلعقةةةقم ردقؽملكقؽقةةةد ورلىل

  د.عةر ستعؿؾ لعـملظد رلعدشملا ور جفزا رلىل

optical instruments 

 يةصـرأجفزة ضوئقة؛ أجفزة ب

instruments optiques 

رشةةؿ صةةمل ؾ دـظق ةةملا ضةةقيقد  عةةؿؿ  ئرء  فؿةةد 

لةةدئا كتحؾقةةؾ رل ةةقء ورلتؽىلةةر و شةةؽقؾ ر خقؾةةد 

 وغر ذلؽ.و ؼ ق  رل قء 

optical isomerism 

 ضوئي؛ إيزومريية غوُ صاي؛ تصـرب غوُ صات

isomérie optique 

وجقئ صؽؾغ  زيء بحقة   ؽةقن أحةدمهمل رخلقةملل 

 ملردرآوي لمخر، و ؽقن ئوررن رل قء  ةقف   تسةملو ً 

 ولؽـف يف جفتغ  تعملكستغ.

optical isotropy تـاحي ضوئي 

isotropie optique 

صػد وشط  مل ظـد مل  ؽةقن صةػمل ف رل ةقيقد ورحةدا 

 يف كؾ ردـملحل.

optical length صول ادسري الضوئي 

trajet optique 

 .optical pathركظر 
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optical lever رافعة ضوئقة 

levier optique 

ةد صةغرا  سةؿ، بحقة   أئرا لؼقملس ركز ملحةملا زرو ع

ف حز د ضقؼد رملبتد  ـ رل قء ظذ  رآا  ؾتعةؼد    قجع

ةةف ر ز ةةد ردـعؽسةةد إػ صملصةةد بعقةةدا  بمل سةةؿ، و  قجع

ظؾقفةةمل شةةّؾؿ  ةةدّرج  تقلةةد بؼعةةد  ةةـ رل ةةقء  ؼةةملس 

  قضعفمل ظذ رلتدر ج.

 

optical limiting حمدودية الـػوذ الضوئي 

limitation optique 

 ملئا ذرا خقرص  عقـةد،  يفوجقئ حد لـػقذ رل قء 

  ف  زرئا صدا رل قء رلقررئ ظؾقفمل.

optical medium وسط ضوئي 

milieu optique 

 ةتػظ  -CDكةمللؼرص ردةسرص -وشط ختز ـ  -1

بملدحتق ملا ظذ صؽؾ ر ؿل، وهل  ؼرأ و ؽت  

بقرشةة د رلؾقةةزر.  شةةؿؾ ر وشةةملط رل ةةقيقد كةةؾ 

 تؿقةةز بعةةدا  قةةزرا . وهةةق DVDو CDأكةةقر  

نسةل ظـ رلقشط ردغـ ق  .ردتؿثؾ بمللؼرص ردر 

  قف ر  قرج رلؽفرضقسقد. شةروشط  ؿؽـ أن  ـت -2

optical microscope جمفر ضوئي 

microscope optique 

 .microscopeركظر 

optical mode كؿط اهتزاز ضوئي 

mode d'oscillation optique 

كةةق   ةةـ رهتةةزرز رلشةةىلقؽد رلىلؾقر ةةد رلتةةل  تؽةةقن  ةةـ 

كقظغ  ـ رلذررا أو ر ز ئملا،  تحرك  قف رلةذررا 

  تعملكس. ظذ كحقد أو ر ز ئملا ردتجملورا 

optical path مسري ضوئي 

chemin optique 

يف  ر ـد ركؽسملر رلقشط رلذي شةل جدرء رل قل رهلـد

 optical distance مل ـتؼؾ  قف رل قء.  سؿك أ ً  

 .optical lengthو

optical pumping ضخ ضوئي 

pompage optique 

ئ لةةمل رلقشةةط رلػعةةملل يف رلؾقةةزر بملل مل ةةد  ةةزوع ضر ؼةةد   

رل ةةةةقيقد، إ ةةةةمل بملشةةةةتؿررر أو بـىل ةةةةملا، إلرةةةةملرا 

 رإللؽسوكملا إػ  ستق ملا ضمل د أظذ.

optical pyrometer 

 احلرارة العالقة الضوئي مؼقاس

pyromètre optique 

جفملز  ؼملرن  قف رإلصعمل  رل قيل رلعملئر  ةـ جسةؿ 

حةةملر بملإلصةةعمل  رلعةةملئر  ةةـ شةةؾؽ  ؿةةر  قةةف  قةةملر 

 كفربةةمليل  ةةتحؽؿ  قةةف ظـةةد مل  غةةدو  قهجةةف ممةةملرً  

 لتقهج ر سؿ ر ملر.

 

optical quenching ختػقت ضوئي 

étouffement optique 

ختػقػ صدا إصعمل  رلتةللؼ بقرشة د إصةعمل   ريةل أو 

  ر أو ذي ضقل  قجل كىلر.ر  ت 
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optical rotation دوران ضوئي 

rotation optique 

 .optical activityررجع 

optical shutter ِمغالق ضوئي 

obturateur optique 

ةة   حةةملجز  تؿ يف كةةمل رر،  ةةدخؾ رل ةةقء، ظـةةد  ر ةةره، ع 

 .ملؾػً رلعػقحد ر سملشد ددا لدئا شلقعّرض رلػؾؿ أو 

optical switch قاصعة ضوئقة 

interrupteur optique 

جفةةةملز  ؿؽةةةـ  غقةةةر خقرصةةةف رل ةةةقيقد )كؼر ـةةةد 

رلكؽسةةملر ورلشةةتؼ ملم  بت ىلقةةؼ حؼةةؾ خةةملرجل أو 

 مرر آخر، بحقة   ؿؽةـ حةرف حز ةد رل ةقء ظةـ 

 ردؽشملف أي   ع رإلصملرا رلتل  قلدهمل ر ز د.

optically flat   امستٍو ضوئق  

optiquement plan 

شةة ا  سةةتق ل  ز ةةد رلخةةت ف  قةةف ظةةـ رلشةةتقرء 

 ملرلتةةةملم ظةةةـ ضةةةقل  قجةةةد رل ةةةقء.  سةةةؿك أ ً ةةة

optically plane. 

optically negative crystal بؾورة سالبة 

cristal négatif optiquement 

 .negative crystalركظر 

optically plane   امستٍو ضوئق  

optiquement plan 

 .optically flatركظر 

optically positive crystal بؾورة موجبة 

cristal positif optiquement 

 .optically negative crystalررجع 

optically transparent شػاف لؾضوء 

optiquement transparent 

خملصد  قز مليقةد لؾة ئا  ةدل ظةذ أ ةمل  سةؿا لؾ ةقء 

 ةع ركعؽةملس ور تعةملص رلقررئ ظؾقفمل بةمللـػقذ  ـفةمل 

 جزء ضػقػ  ـف.

optics يات ،عؾم الضوءصـرالب  

l'optique 

 ر   ـ رلػقز ملء  تـةملول شةؾقك رل ةقء وخعمليعةف، 

 آررر ف  ع ردملئا ك   تـملول بـملء ر جفزا رلتل  و شؿؾ

 ملا ظةملئا عةةر ستعؿؾ رل قء أو  ؽشػف.  عةػ رلىل

 شؾقك رل قء ردريل و ت ر  ر و قق رلىلـػسجل.

optocoupler رابط ضوئي 

opto-coupleur 

 .optoisolatorركظر 

optoelectronics يةصـرإلؽرتوكقات ب  

optoélectronique 

 د ورإللؽسوكقةةةد لتحعةةةقؾ عةةةةرمجةةةع رلتؼةةةملكتغ رلىل

ردعؾق ملا و عمل تفمل وختز ـفةمل وظرضةفمل. وجمةمللا 

   ىلقؼفمل: رل عمللا ور قشىلد.

optoisolator عازل ضوئي 

isolateur optique 

ي  تةةقا لةةدرر غ كفربةةمليقتغ عةةةرجفةةملز إلؽةةسوو ب

ي  ع عةر ـػعؾتغ  ىلملئل رإلصملررا بقرش د رربط ب

إحةةدرمهمل ظةةـ ر خةةرى.  ملبؼةةمليف   عةةزولتغ كفربمليًقةة

 .optocoupler مل سؿك أ ً  

optometer مؼقاس اإلبصار 

optomètre 

 د  ستعؿؾ لؼقملس أخ ةملء عةرصـػ  ـ ر جفزا رلىل

 رلعغ.رلكؽسملر يف 

orbit مدار 

orbite 

Lat: orbita=سملر  

 سملر  ـحـ  غؾؼ   سؾؽف جسةقؿ حةقل جسةقؿ آخةر 
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كــاإللكرتون حــول النــواة يف نمــوذج بــور للــذرة, أو 
 مسار كوكب حول الشمس.

orbit of the electron مدار اإللكرتون 
orbite de l'électron 
الطريق املغلقة التي يسلكها إلكرتون يف دورانه حول 

 نواة الذرة وفق نظرية بور.

orbital مدارية ; مداري 
orbitale 

دالة تصف احتامل وجود اإللكرتون حول الـذرة  −1
 أو يف اجلزيء.

 .atomic orbital wave functionراجع 
 نسبة إىل مدار. −2

orbital angular momentum 
 اندفاع زاوي مداري

moment cinétique orbital 
االندفاع الزاوي املرافق لدوران جسـم حـول مبـدأ 

ــ ـــا ويـم ــجِ ـتَّ ـاوي اجلــداء املتجــه ملـس ع يف ـوضـــه املــ
 االندفاع اخلطي.

orbital quantum number 
 عدد كمومي مداري

nombre quantique orbital 
الذي حيّدد االندفاع الزاوي املـداري  العدد الكمومي

ــيًام  ــة إللكــرتون يف ذرة والــذي يأخــذ ق ــة كمومي  حلال
صحيحة من الصفر حتى قيمة تقـل عـن قيمـة العـدد 

 ابواحـــــد. يســـــمى أيًضـــــســــــي الكمـــــومي الرئي
azimuthal quantum number. 

order of interference رتبة التداخل 
ordre d'interférence 

طوال املوجية الـذي حيتويـه فـرق عدد صحيح من األ
ــداخلني ســـي املســري اهلند بــني شــعاعني ضــوئيني مت

 بنّاًء. تداخًال 

order-disorder transition 
 فوىض −انتقال نظام 

transition ordre-désordre 
حتتــل مواقــع منتظمــة يف شــبكة  صـــرانتقــال ذرات عن

آخر إىل حالة يغيب فيها االنتظام. حيدث هـذا  صـرعن
 يف خليٍط أو حملوٍل صلب.

ordered alloy سبيكة مرّتبة 
alliage ordonné 
ـــة. راجـــع  ـــة لشـــبيكة فائق ـــة بلوري ســـبيكة ذات بني

superlattice. 

ordinal number   عدد ترتيبي حمدد  
nombre ordinal  

 .atomic numberانظر 

ordinary ray شعاع عادي 
rayon ordinaire 
واحد من شـعاعني ينتجـان عـن انقسـام شـعاع وارد 
عــىل بلــورة أحاديــة املحــور ال متناحيــة. وهــو خيضــع 
لقوانني االنكسار العاديـة, عـىل عكـس الشـعاع غـري 

 العادي (الشاذ).

ordinary wave موجة عادية 
onde ordinaire 

عة نفسها يف مجيـع اجتاهـات سـربال شـراملوجة التي تنت
 .اوسط ال متناح ضوئيً 

ordinate ترتيب 
ordonnée 

تقع عىل رسـم بيـاين  oxبعد نقطة عن حمور السينات 
ــاس  ــدين ويق ــة ذات بع ــداثيات ديكارتي ــة إح يف مجل

 .oyملحور العينات  اموازيً 

organic heat carrierحامل احلرارة العضوي 
porteur organique de chaleur 
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 ةةملئا ظ ةةق د  ةةزئا  سةةتعؿؾ يف ردػةةملظ ا رلـقو ةةد 

  ثؾ  ز ج  تعدئ رلػـقؾ. ملردزئا ظ ق ً 

orientation effect مػعول التوجقه 

effet d'orientation 

ةةف ردتجفةةملا  رخلةةقرص رإلمجمللقةةد دةةملئا  ـةةتج  ةةـ  قج 

 ردرر ؼد لؾذررا ور ز ئملا يف ردملئا يف رجتمله  عغ.

orifice ثؼب؛ فتحة 

orifice 

 تحد أو كمل ذا يف ئلقؾ  ةقجل أو جمةملوم يةري كؼةؾ 

 .فملرل مل د  ـ

origin أصل؛ مبدأ اإلحداثقات 

origine 

كؼ د  عد  كؼ د رلك  ق ظةذ لةقر  قّجةف أو لةملور 

  ـفمل. ر قجفد،  ؼملس رإلحدررقملا بدءً 

ortho-hydrogen هدروجني تسايري 

orthohydrogène 

رهلدروجغ رلذي  ؽةقن  قةف شةىلقـمل رلـةقر غ يف كةؾ  ةـ 

 سةل.لؾفدروجغ رلتعملك ملجز ئمل ف يف كػس رلجتمله خ  ً 

orthochromatic emulsion 

 مستحؾب ٓ يتحسس األمحر 

émulsion orthochromatique 

  ستحؾ  لؾتعق ر  تحسس كمل د ر لقرن ظدر ر  ر.

orthogonal axes حماور متعامدة 

axes orthogonaux 

Gr: orthogonus=مليؿ رلزور مل  

 مجؾد ر رد لملور ئ ؽملر قد  تعمل دا  ق  بقـفمل  ثـك  ثـك.

orthogonal functions دالتان متعامدتان 

fonctions orthogonales 

 ئرلتملن جدرؤمهمل رلدرخع  عدوم أي:

[         ]  ∫      
      

 .    ردرر ؼ رلعؼدي لؾدرلد     حق  

orthohelium )هؾقوم تسايري )أرثوهؾقوم 

orthohelium 

 Sذررا رهلؾقةةقم رلتةةل  ؽةةقن  قفةةمل رلعةةدئ رلؽؿةةق ل 

و ؽقن رلدرلد  1ردعز ظـ شىلغ رإللؽسوكغ  سملوي 

ردقجقةةد رلسةةىلقـقد رلؽؾقةةد إذن  تـةةملطرا، وهةةذر  ؼملبةةؾ 

حقةةةة          ر رقةةةةد  ةةةةـ ر ةةةةمللا: 

رلعدئ رلؽؿق ل ردعز ظةـ             

  سؼط رلسىلغ رلؽع ظذ لقر  مل.

orthonormal functions 

 دوال متعامدة ومستـظؿة

fonctions orthonormées 

رلتعمل ةد وجةدرؤهمل رلةدرخع لؽةؾ ط صةةرئورل  ؼؼ 

  ـفمل يف كػسف  سملوي رلقرحد.

orthonormal vectors 

 متجفات متعامدة ومستـظؿة

vecteurs orthonormés 

جمؿقظد  ـ ردتجفملا ردتعمل دا  ةق  بقـفةمل، ضةقل كةؾ 

 .1 ـفمل  سملوي 

orthonormalization تعامد واستـظام 

orthonormalisation 

رلعؿؾقد رلتل جتري ظةذ رلةدورل كةل  ؽةقن  تعمل ةدا 

 و ستـظؿد.

orthorhombic lattice شبقؽة ُمَعقَّـقة قائؿة 

réseau orthorhombique 

 ـظق د بؾقر د  قصق د بث رد لملور  ـةملطر  تعمل ةدا 

 مل ةةةق  بقـفةةةمل وذرا أضةةةقرل  تؾػةةةد.  سةةةؿك أ ً ةةة

rhombic lattice. 

orthoscopic eyepiece ححة عقـقة مص  

oculaire orthoscopique 
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 صةةةرظقـقةةد  ملػةةد  ةةـ ظدشةةد  ركىلةةد  ةةـ ر رةةد ظـمل

 ؾتعةةةؼد، أضةةةقػت إلقفةةةمل ظدشةةةد  سةةةتق د لدبةةةد. 

  عؿؿد لتخػقػ رلتشقه ورلز غ رلؽروي.

orthoscopic system ية مصححةصـرمـظومة ب  

système orthoscopique 

 د أجري ظؾقفمل  عحقا رلتشقه ورلز غ عةر ـظق د ب

 .rectilinear system ملرلؽروي.  سؿك أ ً  

oscillation اهتزاز؛ اهتزازة 

oscillation 

 بغ  قؿتغ حقل وضع  قرزن. ملأي أرر  تغر ئور ً 

oscillator هزازة؛ مفتز 

oscillateur 

يف رإللؽسوكقةةةملا: ئررا أو جفةةةملز لتقلقةةةد  قةةةملر  -1

 . تـملوم أو  ؾ قد  تـملوبد

 لتقلقد رهتزرزرا.يف رلػقز ملء: أي جفملز  -2

oscillograph راسم آهتزاز 

oscillographe 

جفملز  سجقؾ  ؾ قد كفربمليقد  تغرا  ع رلز ـ  ظفةر 

 ؿ كؾ  ـ رلز ـ ورلػؾ قد.ؾع ظؾقف ش  

oscilloscope كاشف آهتزاز 

oscilloscope 

جفةةملز إطفةةملر  ىلةةدو ظةةذ صملصةةتف  غةةررا رإلصةةملررا 

 ور ؿل.رلؽفربمليقد.  قجد  ـف كقظملن متملرع 

 

osmium أوسؿقوم 

osmium 

Gr: osmé=رريحد 

، 76، ظةةةدئه رلةةةذري Osكقؿقةةةمليل، ر ةةةزه  عةةةةرظـ

، كثمل تةةةف رلـسةةةىلقد 190,2وكتؾتةةةف رلذر ةةةد رلـسةةةىلقد 

شةةؾز قس، وكؼ ةةد  3033، كؼ ةةد ركعةةفملره 22,57

شؾز قس. وهةق  ؾةز  ةملس هةش لقكةف  5012غؾقملكف 

 أبقض  مليؾ إػ رلزر د.

osmosis تـاُضح 

osmose 

Gr: osmos=ئ عد 

طةةملهرا ركتشةةملر  ةةذ   ظةةز غشةةملء كعةةػ كػةةقذ  ةةـ 

 .رلؾقل ممدئ إػ لؾقل أكثر  ركقزً 

out of phase اختالف يف الطور 

hors-phase 

وجقئ أصؽملل  قجقد هلمل كػس رلتةقر ر ولؽـفةمل ل متةر 

 بؼقؿفمل ردتؼملبؾد يف كػس رلؾحظد.

outlet  َسبَ ؼْ ملَخذ؛ م  

prise 

أخذ رلؼدرا رلؽفربمليقد  قضع  ـ خط رلؼدرا  ؿؽـ 

  قف.  ـف بن  ج  ملبسد 

output َخْرج 

sortie 

 .رلؼدرا أو رلتق ر أو رلتقملر رلذي  ع قف ئررا -1

 . رب ملن  ـ رلدررا  مخذ  ـف  رإلصملرا -2

 ردعؾق د رلتل  ع قفمل ر ملشقم. -3

output current تقار اخَلْرج 

courant de sortie 

 كفربمليقد يف ر ؿقلد.رلتقملر رلذي مترره  ـظق د 

output impedance مماكعة اخَلْرج 

impédance de sortie 
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 رد كعد رلتل  ؼد فمل  ـىلع ضمل د إػ ضريف ئخؾ جفملز  مل.

output voltage جفد اخَلْرج؛ فؾطقة اخلرج 

tension de sortie 

ر فةةد رلةةذي  ظفةةر يف رخلةةرج بةةغ ضةةريف ر ؿقلةةد يف 

 ئررا كفربمليقد.

overgrowth كؿو فوقي 

super-croissance 

يف رلىلؾقررا: إك ء بؾقرا حقل بؾقرا أخةرى  ةـ  -1

 ركق   تؾةػ بحقة   ؽةقن هـةملك رشةتؿررر يف 

 .رلىلـقد رلىلؾقر د ورخلقرص رل قيقد

 رشق   ؾزي ظذ شة ا  ؾةزي آخةر وإكة ؤه يف  -2

 رجتملهملا بؾقر د  قجفد.

overheating تسخني مػرط 

surchauffe 

شىلقؽد إػ ئرجملا حرررا ظمللقد   سخغ  ؾز أو -1

لتغقةةةر بعةةةض  ملزيق  ةفر ولةةةق جةةةةـعةةةةئون أن  

 .خقرصف رلػقز مليقد

حمللةةد صةةىلف  سةةتؼرا لسةةمليؾ ئرجتةةف أظةةذ  ةةـ  -2

 .ئرجد غؾقملكف

ر ةةع ئرجةةد حةةرررا بخةةملر  شةةىلع لتحق ؾةةف إػ  -3

 بخملر جملف.

overlap integral تؽامل الرتاكب 

intégrale de recouvrement 

  ةةملء جةةدرء رلدرلةةد ردقجقةةد  سةةقؿ يف رلتؽمل ةةؾ ظةةذ 

 ردرر ؼ رلعؼدي لؾدرلد ردقجقد  سقؿ آخر.

overload محل زائد 

surcharge 

 ؾ أكز  ةـ ر ؿةؾ رلةذي صةؿؿت رلةدررا  ؿؾةف، 

كةةةملا رخلملصةةةد  و ةةةد  سةةةىل   ةةةرط شةةةخقكد يف ردؽقِّ

 يف رإلصملرا. ملبمللؼدرا أو  شقهً 

overtones مدروجات 

harmoniques supérieurs 

هةةق شةةةل كةةؾ كغؿةةد  قشةةقؼقد  تةةللػ  ةةـ  ةةقر ر أشمل

رلتةةةقر ؼل ر ول وضةةةعػف هةةةق رلتةةةقر ؼل رلثةةةملو أو 

 رددروج ر ول وهؽذر.

overvoltage فؾطقة ُمْػِرصة 

surtension 

 ؾ قةةد أكةةز  ةةـ  ؾةةؽ رلتةةل صةةؿؿت ئررا أو جفةةملز 

 لؾعؿؾ ظـدهمل.

Owen bridge أوين سـرج  

pont d'Owen 

ئررا كفربمليقد  ملػد  ـ أربعد أذر   عؿؾ ظةذ رلتقةملر 

ردتـملوم و ؿؽـ بقرش تفمل  قملس رلتحر  قد رلذر قةد 

وردؼملو د رلدرخؾقد دؾةػ بدللةد شةعملا و ؼملو ةملا 

 .1914أخرى  عؾق د. صؿؿف ئ ػقد أو ـ ظملم 

 

oxygen أكسجني 

oxygène  

، 8، ظةدئه رلةذري Oكقؿقةمليل غةملزي، ر ةزه  عةرظـ

 عةةةةروهةةةق ظـ 15,9994وكتؾتةةةف رلذر ةةةد رلـسةةةىلقد

يف رلتـػس رخلؾقي ويف ظؿؾقملا رلحةسرق، شةل أشمل

ا ر رضةةقد، شةةةرو ةةرا يف رلؼ صةةةركةة  أكةةف أكثةةر رلعـمل

. كؼ ةةد  ةةـ رهلةةقرء حجةةً   %20و شةةؽؾ  ةةمل  ؼةةملرم 

   شؾز قس.218-متقعف )
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ozone أوزون 

ozone 

ملزا،  مكسد  O3غملز صقغتف  لقكف أزرق ذو رريحد وخع

لؾؿقةةمله ودعمل ةةد ردخؾعػةةملا  مل ةةقي،  سةةتعؿؾ  ـؼًقةة

   شؾز قس.112-رلعـملظقد  غع يف رلدرجد )

ozone layer صبؼة األوزون 

couche d'ozone 

 .ozonosphereركظر 

ozonosphere غالف األوزون 

ozonosphère 

 10ضىلؼةد  ةةـ رلغةة ف ر ةةقي  ؼةع ظةةذ رر ػةةمل  بةةغ 

ضةل كقؾق  س  تجؿع  قفمل كؾ أوزون ر ق ر ر 50و

متةةةتص رلؼسةةةؿ ر ظظةةةؿ  ةةةـ ر صةةةعد  ةةةقق  مل ؼر ىًلةةة

 ملرلىلـػسةةةجقد رلؼملئ ةةةد  ةةةـ رلشةةةؿس.  سةةةؿك أ ً ةةة

ozone layer. 

*   *   * 
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- P -
p-n junction p-n   وصؾة

jonction p-n 

وأخر  nادـطؼة بغ كصػل كاقؾغ أحدمها مـ الـقع 

. تتصنننػ بؿقنننزات تؼقلؿقنننة لؾتقنننار pمنننـ الـنننقع 

 وتستعؿؾ يف دلقدات وتراكزشتقرات وصؾقة.

p-n-p transistor p-n-p   تراكزشتقر

transistor p-n-p 

الـقع تراكزشتقر وصع ذو قاظدة مـ كصػ كاقؾ مـ 

n  ع مها مـ كصػ كاقؾ مـ الـقع  .pبغ باظث وجمؿِّ

 

p-type semiconductor p ـ الـقع    كصػ كاقؾ م

semiconducteur de type p 

يف  كصػ كاقؾ أصقؾ ضّعؿ بشائبة مـ العؿقد الثالنث

كنإدـققم أو انكندلقم أو  صنراجلدول الدوري لؾعـا

. أمنا اقًبنتؽقن فقف أكثرلة حامالت الشنحـة قؼالبقر. 

فشنننائبتف منننـ العؿنننقد  nكصنننػ الـاقنننؾ منننـ الـنننقع 

اخلننامس يف اجلنندول النندوري كالػسننػقر والننزركق  

 حامالت الشحـة فقف إلؽسوكات.أكثرلة و

 

pair creation إكتاج األزواج 

création de paires 

 .pair productionاكظر 

pair production إكتاج األزواج 

production de paires 

ن أين جلسنننقؿ دون ذري ومسنننقؿف ادضننناد  التؽنننقّ 

وبخاصننة تؽننّقن بننقزترون وإلؽننسون مننـ فقتننقن 

انصننعاع مامننا العنناق الطاقننة ظـنند مننروره يف حؼننؾ 

كفربائل ققي  كاحلؼؾ الذي حيقط بنالـقاة وبنالؼرب 

 .pair creation امـفا. لسؿك ألًض 

 

palladium بالديقم 

palladium 

. مننـ 46الننذري  وظنندده Pdكقؿقننائل رمننزه  صنننرظـ

آكتؼالقننة  وكتؾتننف الذرلننة الـسننبقة  الػؾننزاتشؾسننؾة 

الؾنقن لؿقنؾ ضننل   وهق فؾز صؾب قؿنغ ف106,42

  كؼطنة اكصنفاره 12,023 الـسنبقة إػ البقاض كثافتنف

1554 oC.قابؾ لؾتصػقح   

parabola قطع مؽافئ 

parabole 

Gr: parabole=ماكب إػ ماكب 

مستٍق مع وط دائري قائؿ مـ تؼاضع خمر لـشلمـحـ مستٍق 

شنننل لننقازي أحنند مقلنندات ادخننروط  أو ادحننؾ ا ـد

لؾـؼاط ادتساولة البعند ظـن خنط مسنتؼقؿ لسنؿك الندلقؾ 

ٓ تؼع ظذ الدلقؾ تسؿك ادحرق.  وظـ كؼطة قابتة 
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parabolic antenna هقائي مؽافئي 

antenne parabolique 

 .dishاكظر 

parabolic motion حركة مؽافئقة 

mouvement parabolique 

ظة سننرحركة قذلػة بتلقر قؼؾفنا فؼنط بعند إضالقفنا ب

منـ  هنق منز  اابتدائقة مائؾة ظذ إفؼ فسشنؿ مسنارً 

 قطع مؽافئ.

paradox مػاَرقة 

paradoxe 

 .ظبارة تبدو مـاقضة لؾؿللقف وقد تؽقن صحقحة -1

  ومنع ذلنؽ ايف إشاس متـاقض ذاتًقن ادظا  هق -2

شننتـتاج ّّؼننؼ مننـ مبننادئ أو ففننق قننائؿ ظننذ ا

 مسؾَّامت مؼبقلة.

parahydrogen هدروجغ تعاكيس 

parahydrogène 

ثـنائل النذرة الصـػ مـ ا درومغ لؽقن يف مزلئنف 

 لسبغ إخرى. اشبغ كقاة إحدى الذرتغ معاكًس 

parallax اختالف ادـظر؛ بارآكس 

parallaxe 

Gr: parallaxis=تغر 

سننؿ  كنناتج ظننـ تغننر يف تغننر طنناهري يف و ننع م

 مق ع ادراقب وتغر خط كظره اجلدلد.

parallax error خطل اختالف ادـظر 

erreur de parallaxe 

ظـد الـظر إلقفنا  صنرخطل يف قرا ة تدرجيات لقح حتت مم

بصقرة مائؾة أي إذا مل لؼع اخلط القاصؾ بغ ظنغ الـناطر 

 و .ظذ الؾقح ظـد التدرلج ادؼر اظؿقدلً  صنروادم

parallel connection 

 القصؾ ظذ التقازي؛ القصؾ ظذ التػرع

montage en parallèle 

الندارة الؽفربائقنة يف فنروع  صننرضرلؼة يف وصؾ ظـا

خمتؾػة بنغ كؼطتنغ معّقـتنغ  فتؽنقن فنروق الؽؿنقن 

 بغ ضريف كؾ فرع مـ الػروع متساولة.

parallel forces ققى متقازية 

forces parallèles 

 ى حقامؾفا متقازلة.قق

parallel plate capacitor مؽثػة مستقية 

condensateur plan 

دارة كفربائقنة مـػعنؾ مملنػ منـ صنػقحتغ  صننرظـ

 فؾزلتغ متقازلتغ  لػصؾ بقـفام مادة ظازلة كا قا .

parallel sided plate صػقحة متقازية القجفغ 

lame à faces parallèles 

مننادة صننػافة أخننرى  صننػقحة مننـ الزمنناج أو مننـ

ومفاها ادتؼابالن متقازلان  إذا شؼط صنعاع  نقئل 

 لـػسف. اظذ أحد ومفقفا برز مـ القمف أخر مقازلً 

parallel-axis theorem مزهـة ادحقر ادقازي 

théorème d'axe parallèle 

تـص ظذ أن ظزم ظطالة مسؿ حقل أي ّنقر لسناوي 

مار مـ مركز كتؾنة ظزم ظطالة اجلسؿ حقل ّقر لقازلف 

إلقف مدا  كتؾة اجلسؿ يف مربع ادسافة بغ  ااجلسؿ مضافً 

 .Huygen's theorem اادحقرلـ. تسؿك ألًض 

parallelepiped ؿ  متقازي األضالع ادجسَّ

parallélépipède 

صؽؾ قالقل إبعناد مملنػ منـ شنتة ومنقه بشنؽؾ 

 متقازلات أ الع  كؾ اقـغ متؼابؾغ مـفا متقازلان.
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parallelogram متقازي األضالع 

parallélogramme 

 رباظل أ الع كؾ  ؾعغ متؼابؾغ فقف متقازلان.

paramagnetic material 

 مادة ذات مغـطقسقة مسايرة

materiau paramagnétique 

 اادتحنرض مقازًلنسننل مادة لؽقن فقفا احلؼؾ ادغـطق

مننع صنندتف  لؽـننف أ ننعػ  اط ومتـاشننبً احلؼننؾ ادؿغننـ  

 يف مادة حدلدلة ادغـطة.سنل مـ احلؼؾ ادغـطق اكثرً 

paramagnetism مغـطقسقة مسايرة 

paramagnétisme 

خاصة لؾؿقاد التل كػقذلتفا ادغـطقسنقة الـسنبقة أكنز 

مـ القاحد والتل ضقاظقتفا ادغـطقسقة مقمبنة.  قؾقاًل 

لعننقد مـشننمها إػ اصننطػاف شننبقـات انلؽسوكننات 

 ادة.مر ادتزاومة يف ذرات اد

parameter وشقط 

paramètre 

Gr: para=بجاكب; metrom=ققاس 

واحنند مننـ جمؿقظننة مننـ العقامننؾ الؼابؾننة لؾؼقنناس  

ف ًؾنًة وتعنغ  كدرمة احلرارة والضنغط  التنل تعنرِّ

 شؾقكفا  وهل تتغر مـ جتربة إػ أخرى.

parametric equation معادلة وشقطقة 

équation paramétrique 

 اشننطا   كاشننتعامل الننزمـ وشننقطً ظالقننة باشننتعامل و

 ظتف.شنرلتحدلد مق ع متحرك أو 

paraxial rays 

 أصعة قريبة مـ ادحقر؛ أصعة متؿحقرة

rayons paraxiaux 

ي لؾجؿؾنة تؽناد صننرأصعة قؾقؾة ادقؾ ظذ ادحقر الب

تؽننقن مقازلننة لننف بحقننث لؿؽننـ آشتعا ننة ظننـ 

ا ي بالزوالصنرمققب الزوالا بغ إصعة وادحقر الب

 كػسفا مؼدرة بالرادلان ظـد احلساب.

parent nucleus كقاة َشَؾػ 

noyau précurseur 

كننقاة تتػؽننؽ بانصننعاع إػ كننقى أخننرى تسننؿك 

 الـقى القلقدة.

parity كِّدّية 

parité 

خاصة تـاطر لدالة مقمقة تصػ ًؾة فقزلائقة تنرتبط 

بسننؾقك هننذه الدالننة ظـنند ظؽننس اجتنناه إحننداققا ا 

ا بؼقنت إصنارة الدالنة ادقمقنة دون تغقنر ادؽاكقة. فنذ

كاكت كدلتفا زومقة  ولعز ظـ ذلنؽ بعندد كؿنقمل 

(  وإن تغننرت إصننار ا كاكننت كنندلتفا 1+لسنناوي  

 (.1-فردلة  ولعز ظـ ذلؽ بعدد كؿقمل لساوي  

parity of state كِّدّية احلالة 

parité d'état 

 كدلة الدالة ادقمقة التل تصػ هذه احلالة.

parsec فرشخ فؾؽي 

parsec 

ادسننافة مننـ  متثننؾواحنندة لؼقنناس ادسننافات الػؾؽقننة 

إرض إػ كجؿ زاولة اخنتالف مـظنره قاكقنة واحندة 

 3,08x1013شنننـة  نننقئقة  أي  3,26وهنننق لعنننادل 

 .pcكقؾقمس. ولرمز لف بالرمز 

partial derivative مشتؼ جزئي 

dérivée partielle 

ة تابعنة دتغنرلـ أو ادشتؼ بالـسبة ٕحد متغرات دال

 أكثر بافساض ادتغرات إخرى قابتة.

partial eclipse كسقف جزئي؛ خسقف جزئي 

éclipse partielle 

Gr: ekleipsis=لظفر ٓ 
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 .eclipseرامع 

 

partial pressure ضغط جزئي 

pression partielle 

 غط أحد مازات مزلج مازي  وهق الضغط النذي 

 ؾ وحده حجؿ ادزلج كؾف.غ  ص   إذالمقر بف هذا الغاز 

partial width ظرض جزئي 

largeur partielle 

مرادف لؾؿؼطع الػعنال اجلزئنل لقاحند منـ تػناظالت 

ظدلدة متـافسة  والؾػظ مشتؼ منـ ظنروض مسنتقلات 

 العائدة لـقى مثارة ذات أظامر خمتؾػة. الطاقة

particle جسقؿ 

particule 

Lat: particula=مز  صغر 

تـاٍه يف الصغر مـ أمثؾتف اجلسقامت إولقنة مسؿ ٓ م

 كادقزوكات وادققكات.

particle physics فقزياء اجلسقامت 

physique des particules 

فرع مـ الػقزلا  لدرس ادؽقكات دون الذرّلة لؾنامدة  

باشنؿ  اوانصعاع والتآقر بقـفا. لعرف هذا الػرع ألًض 

ـ اجلسننقامت ٕن العدلنند منن العالقننةفقزلننا  الطاقننات 

إولقننة ٓ تقمنند يف الظننروف العادلننة ظننذ إرض 

يف تصنادمات مسنقامت  اوإكام لؿؽـ إحنداقفا صنـعقً 

 ظات ظالقة الطاقة.سنربلخرى يف م

particular solution حؾ خاص 

solution particulière 

دعادلننة تػا ننؾقة هننق أحنند احلؾننقل الننذي حيؼننؼ هننذه 

ص قننقؿ ادعادلننة  وحيصننؾ ظؾقننف ظننـ ضرلننؼ  صننق

 ظددلة لؾقشطا  يف احلؾ العام.

partition coefficient معامؾ التجزئة 

coefficient de partition 

 كسبة تركقزي مادة ما يف شائؾغ خمتؾػغ يف حالة تقازن.

partition function دالة التحاص 

fonction de répartition; somme 

statistique 

ادعرفننننننننننننننننة بالعالقننننننننننننننننة    الدالننننننننننننننننة 

  ∑           ⁄ حقننث لؿتنند ادجؿننقع    

 kضاقنة كنؾ حالنة و   و iظذ ًقع حآت ادـظقمة 

درمننة احلننرارة ادطؾؼننة. و ننذه  Tقابتننة بقلتزمننان و

الدالة أمهقة أشاشقة يف السمقدلـامقؽ انحصنائل أو 

 ادقؽاكقؽ انحصائل.

Pascal’s principle (law) مبدأ باشؽال 

principe de Pascal 

يف شائؾ متقازن مر قابؾ لالكضغاط  لـتؼؾ كؾ تغر 

 مـف بتاممف يف ًقع آجتاهات. كؼطةيف الضغط يف 

Pascal's triangle مثؾث باشؽال 

triangle de Pascal 

صننػقػ مثؾثننل الشننؽؾ شننطقره مملػننة مننـ أظننداد. 

هننل  سنننرإرقننام القاقعننة ظننذ  ننؾعقف إلؿننـ وإل

اخؾ هق جمؿقع الرقؿغ الؾذلـ آحاد وكؾ رقؿ يف الد

حيّداكف يف السطر الذي لعؾقه. وقد و ع هنذا ادثؾنث 

مل ظـد الغنرب( ادتنق   ر  ْرخل  الؽ  العامل العريب الؽ 

مقالدي  واشتعؿؾف كثنرون منـ بعنده يف  1029ظام 

ق والغرب  مر أن العامل باشؽال قند ًنع ظنام شنرال

ادثؾنننث ادطنننّقل يف »فقائننند هنننذا ادثؾنننث يف  1665

. ومـ فقائد 1708  فسؿل ادثؾث باشؿف ظام «احلسايب
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قـننائل احلنند  شنننرهننذا ادثؾننث أكننف لعطننل أمثننال حنندود ك

 مـ ادثؾث.  nيف الصػ الذي رتبتف        

 

Paschen series متسؾسؾة باصـ 

série de Paschen 

شؾسؾة مـ اخلطنقط الطقػقنة يف ادجنال حتنت إ نر 

 𝜆لنذري تعطنك أضقا نا ادقمقنة لطقػ ا ندرومغ ا

بالعالقة  
 

𝜆
       

⁄       
⁄  Rحقنث    

             قابت رالدبرغ وققؿتف العددلة 

 .3أي ظدد صحقح أكز مـ  nو

Paschen-Back effect باك-مػعقل باصـ  

effet de Paschen-Back 

مػعننقل حينندث لنندى و ننع ادـبننع الضننقئل يف حؼننؾ 

  وفقف تلخذ العنزوم ادغـطقسنقة اققي مدً سنل قمغـط

السبقـقة لإللؽسوكات اجتاهنات مـػصنؾة بالـسنبة إػ 

 ادطبؼ.سنل احلؼؾ ادغـطق

pass-band filter مرصح مترير كطاق 

filtre de bande passante 

 ًٓ  .بلقؾ تقهغ دداتمـ الس اّددً  مرصح لؿرر جما

 

passive element مـػعؾ صـرظـ  

élément passif 

ٓ لقلد الطاقة ولؽـنف لسنتفؾؽفا   صنرظـ يف دارة كفربائقة 

 ادؽثػات والتحرلضقات. تزهنا ك وأكادؼاومات 

passive network صبؽة مـػعؾة 

réseau passif 

ها مـػعؾنة  ولنقس فقفنا صننرصبؽة كفربائقنة كنؾ ظـا

 مصدر لؾطاقة.

path difference فرق ادسر 

différence de chemin 

الػننرق يف ادسننر الضننقئل وهننق لسنناوي منندا  فننرق 

 بؼرلـة اكؽسار القشط. اوبً ضنرمشنل ادسر ا ـد

Pauli exclusion principle 

 مبدأ باويل دم آشتبعاد

principe d'exclusion de Pauli 

 .exclusion principleاكظر 

Pauli matrices مصػقفات باويل 

matrices de Pauli 

ؾ مـفنا شنطران وظؿنقدان تعنز قالث مصػقفات كن

بنننات شنننبغ انلؽنننسون ظنننذ ادحننناور   ظنننـ مركِّ

oz  oy ox   وهل 

   (
  
  

)     (
   
  

)      (
  
   

). 

Pauli principle مبدأ باويل 

principe de Pauli 

 .exclusion principleاكظر 

peak to peak voltage 

 وة إػ الؼاعُفؾطقة مـ الذر

tension crête à crête 

الػؾطقنننة بنننغ الؼقؿتنننغ العظؿنننك والننندكقا نصنننارة 

 .     إلؽسوكقة  ولرمز  ا بالرمز 
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pencil of rays حزمة ضقؼة مـ األصعة 

faisceau étroit de rayons 

إصدار انصعاع ظذ صؽؾ حزمة خمروضقة  نقؼة قند 

 بطقة.لؽقن مصدره هقائل أو أكبقب أصعة مف

pendulum ؛ رّقاصكقاس  

pendule 

Lat: pendulus=ادتدق 

 compound pendulumرامع 

 .simple pendulumو

pendulum clock مقؼاتقة 

horloge à balancier 

حركنة  ااص قؼنع لـنقس ّندقً شاظة مدارلة فقفا رّقن

 دورلة مـتظؿة.

 

penetration probability احتامل آخساق 

probabilité de pénétration 

احتامل كػقذ مسقؿ منـ حنامز كؿنقين ارتػاظنف أكنز 

مننـ الطاقننة الؽؾقننة  ننذا اجلسننقؿ. وهننذا مننا لنندظك 

 بؿػعقل الـػؼ الؽؿقمل.

penta prism مقصقر ُُخاد 

prisme pentagonal; prisme de Goulier 

مقصننقر ذو ةسننة ومننقه  ومفننان مـفننا مػضضننان 

عؿؾ حلنرف   لسنت45oومائالن ظنذ بعضنفام بزاولنة 

الـظنر  فصننردرمنة ب 90oحزمة مـ الضنق  بزاولنة 

 ظـ زاولة وروده ظذ ومف الدخقل يف ادقصقر.

 
pentagon األضالعشـي ُُخا  

pentagone 

أي مضؾع ذي ةسة أ نالع وةنس زوالنا جمؿقظفنا 

 درمة. 540

pentagrid valve  الشبؽاتشـي امم ُخاِص  

tube à cinq grilles; lampe à cinq grilles 

مـفننا ةننس  صننامم إلؽننسوين فقننف شننبعة إلؽننسودات 

صبؽات  صبؽتان لؾتحؽؿ  وصبؽتان لؾحجب  وصنبؽة 

 .heptode اتؼقم بدور مفبط إ ايف. لسؿك ألًض 

pentode ادساريشـي ِصامم ُخا  

pentode 

(  يصننامم إلؽننسوين ذو ةسننة إلؽننسودات  مسننار

ـ مفبط ومصعد وقالث صبؽات. صبؽة حامبة حتسِّ 

 ابة الصامم لؾسددات العالقة  وصبؽة كابحة قرلبنةاشتج

مـ ادصعد متـع انصدار الثناكقي لإللؽسوكنات مـنف 

ؿ ـ مردود الصاممفتحسِّ   .وصبؽة حتؽُّ

penumbra  َُؾقؾصبف الظؾ؛ ط  

pénombre 

Lat: paene=تؼرلبً ا; umbra=طؾ 

ل  نادـطؼننة التننل تضننقئفا بعننض أمننزا  ادـبننع ادضنن

درمنة ان نا ة وتؼنع بنغ ادـطؼنة ادتَّسع  وتؽقن مت

ادضا ة مـ كامؾ ادـبع اديض  ومـطؼة الظنؾ التنل ٓ 

ل  وذلننؽ بقمننقد نلضننقئفا أي مننز  مننـ ادـبننع ادضنن

 حيجب  ق  ادـبع. معتؿمسؿ 
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percentage incertitude آرتقاب ادئقي 

pourcentage d'incertitude 

ـ دقة وهق لعز ظ 100يف  اوبً ضنرآرتقاب الـسبل م

 كاكت الدقة أكز. االؼقاس. فؽؾام كان صغرً 

percolation  َْصحر  

percolation 

 ب بطل  لؾؿقائع ظز أمشقة أو مقاد مسامقة.سنرت

perfect gas غاز مثايل؛ غاز كامؾ 

gaz idéal; gaz parfait 

 .ideal gasاكظر 

perfect gas constant ثابتة الغازات الؽامؾة 

constante des gaz parfaits 

 .gas constantاكظر 

perihelion حضقض اددار حقل الشؿس 

périhélie 

Gr: peri=حقل; helios=الشؿس 

الـؼطة مـ مندار كقكنب حنقل الشنؿس لؽنقن فقفنا 

 .ابعده ظـفا أصغرلً 

period دور 

période 

Gr: peri=حقل; hodos=ضرلؼ 

 اددة الالزمة نمتام دورة كامؾة لظاهرة دورلة.

period of oscillation دور آهتزاز 

période d'oscillation 

مدة زمـقة تعقد فقفا ًؾة مفتزة إػ احلالة التل  صنرقأ

 لالهتزاز. أً بدم اكاكت ظؾقفا يف زمـ خمتار كقػقً 

periodic motion حركة دورية 

mouvement périodique 

حركة تتؽنرر يف مندد زمـقنة متسناولة  صنغراها هنل 

 دور احلركة.

periodic table اجلدول الدوري 

table périodique 

 .periodic table of elementsاكظر 

periodic table of elements 

 صـراجلدول الدوري لؾعـا

table périodique des éléments 

الؽقؿقائقنننة يف صنننػقف  صننننرترتقنننب جمننندول لؾعـا

وأظؿنندة وفننؼ كتؾتفننا الذرلننة ادتزالنندة بحقننث تؼننع 

 ادتامقؾننة يف العؿننقد كػسننف. ذات الصننػات صنننرالعـا

 .periodic table اتسؿك ألًض 

 

periodic wave مقجة دورية 

onde périodique 

مع الزمـ  ادورلً  امقمة لتصػ اكزلاحفا بلن لف تغرً 

 وادسافة.

periscope كاصػ األفؼ؛ مئػاق 

périscope 

ي لؾؿراقبة مـ مق ع ّجقب كغقاصنة صنرمفاز ب

ـدق  لستعؿؾ اكعؽاشغ بزاولة قائؿة لتنللػ يف أو خ

أبسط أصؽالف مـ أكبنقب يف كنؾ منـ هنالتقنف مقصنقر 

 قائؿ الزاولة متساوي الساقغ.
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Permalloy شبقؽة برمالقي 

Permalloy 

اشؿ جتاري لطؾؼ ظذ السبقؽة ادغـطقسقة ادملػة منـ 

حدلند  %22الـقؽؾ واحلدلد. وهل ظادًة مملػنة منـ 

تتصنننػ بـػاذلنننة مغـطقسنننقة ظالقنننة كقؽنننؾ   %78و

ومؼاومة مغـطقسنقة ٓ متـاحقنة وقنقة قناهرة  نعقػة 

وبطنننا   نننعقػ تسنننتعؿؾ رقائؼفنننا يف ادحنننقٓت 

 الؽفربائقة ويف ذاكرات احلقاشقب.

permanent magnet مغـطقس دائؿ 

aimant permanent 

أو مننـ مننقاد مغـطقسننقة شنننل قطعننة مننـ الػننقٓذ الؼا

 ة بصقرة دائؿة.حتتػظ بخقاصفا ادغـطقسق

permeability كػاذية مغـطقسقة 

perméabilité 

درمة التؿغـط التل تؽتسبفا مادة منا اشنتجابة حلؼنؾ 

ننؾَّطم  سنننل مغـطق وواحنند ا  μ  ورمزهننا Hظؾقفننا  س 

H.m-1 .أي هـري/مس 

permittivity شامحقة كفربائقة 

permittivité 

 يف Dسنناوي الـسننبة بننغ آكزلنناح الؽفربننائل ت ةقابتنن

ظؾقفا. لرمنز  نا  سؾَّطاد Eمادة ما واحلؼؾ الؽفربائل 

 أي فاراد/مس. F.m-1وواحدتف  εباحلرف 

permutation operator ممثر التبديؾ 

opérateur de permutation 

ممقر لبادل بغ اجلسقامت  فػل حالة ًؾة مملػنة منـ 

لبادل ادمقر الذي لرمنز لنف بنن  2و 1مسقؿغ متامقؾغ 

أحد اجلسقؿغ بأخر وهق إما أن لبؼنل تنابعفام    ̂ 

 ادقمل ظذ حالف وإما أن لغر إصارتف.

perpendicular axis theorem 

 مزهـة ادحاور ادتعامدة

théorème d'axes perpendiculaires 

تننـص ظننذ أن ظننزم ظطالننة مسننؿ مسننتق حننقل ّننقر 

ظؿقدي ظذ مستقلف لسناوي جمؿنقع ظزمنل ظطالتنف 

ـ يف مسننتقلف  متعامنندلـ متالققننغ مننع حننقل ّننقرل

 ادحقر العؿقدي.

perpetual motion of the first kind 

 حركة دائؿة مـ الـقع األول

mouvement perpétuel de premiere espèce 

حركة ٔلة افسا قة تستؿر دون اكؼطاع منـ دون أي 

 امصدر خارمل لؾطاقة. وهل حركة مر ممؽـة ظؿؾًقن

 بسبب آحتؽاك.

perpetual motion of the second kind 

 ثاينحركة دائؿة مـ الـقع ال

mouvement perpétuel de deuxième espèce 

حركة ٔلة افسا قة تلخذ ضاقتفا مـ مـبع ذي درمة 

 حرارة أخػض.

perpetual motion of the third kind 

 حركة دائؿة مـ الـقع الثالث

mouvement perpétuel de troisième espèce 

 حركة تقار كفربائل مستؿر يف كاقؾ فائؼ دائري.

persistence of light impressions 

 دوام آكطباظات الضقئقة

persistance des impressions lumineuse 
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 .persistance of visionاكظر 

persistence of vision دوام الرؤية 

persistance des images 

ف ؽقة العغ بعد تققػ ادـبِّ اشتؿرار أقر اخلقال ظذ صب

 اخلارمل مدة 
 .امـ الثاكقة تؼرلبً  ⁄  

perturbation اضطراب 

perturbation 

يف  اضػقًػننن اتنننلقر قننناكقي يف مـظقمنننة لسنننبب تغنننرً 

 شؾقكفا  كتلقر الؽقاكب يف أحدها.

perturbation theory كظرية آضطراب 

théorie de perturbation 

ل تؼرلبقنة دعنادٓت احلركنة كظرلة لؾحصقل ظنذ حؾنق

دـظقمة فقزلائقة ظـدما  تؾػ هنذه ادعنادٓت بؿؼنادلر 

 .اومضبقضً  ادققؼً   ئقؾة ظـ معادٓت لؿؽـ حؾفا حاًل 

Pfund series متسؾسؾة بػقكد 

série de Pfund 

ـ اخلطقط  يف الطقػ حتت ٕا ر لؾفندرومغ  متسؾسؾة م

 عالقة بال 𝜆الذري  التل تعطك أضقا ا ادقمقة 

 

 
     

  ⁄  ( 
  ⁄ )   

قابنننننت رالننننندبرغ  ققؿتنننننف العددلنننننة  Rحقنننننث 

ـ  n  و              .5أي ظدد صحقح أكز م

 

phase ضقر 

phase 

Gr: phasis=مظفر 

مـ دورة كامؾة يف طاهرة دورلنة  ضنل اجلز  ادـؼ -1

 ولؼنناس مننـ كؼطننة مرمعقننة ولعننز ظـننف بزاولننة.

 .phase angle السؿك ألًض 

تعبر لؾدٓلة ظذ احلالة الػقزلائقنة لؾنامدة  فقؼنال  -2

 الطقر اجلامد والطقر السائؾ والطقر الغازي.

phase angle زاوية الطقر 

angle de phase 

 .phase (1)اكظر  -1

 .phase differenceاكظر  -2

phase change تغر الطقر 

transformation de phase; changement 

d'état 

اكتؼننال ادننادة مننـ ضننقر إػ آخننر  وهننق تغننر يف حالننة 

ادننادة  وحينندث ظننادة ظـنندما تلخننذ اجلؿؾننة ضاقننة أو 

 تعطل ضاقة.

phase coherence ترابط ضقري 

cohérence de phase 

ومقد فرق ضقر قابت بنغ منقمتغ أوأكثنر ٓ لتغنر 

 مع الزمـ.

phase diagram خمطط األضقار 

diagramme de phases 

 .constitution diagramظر اك

phase difference فرق الطقر 

déphasage; différence de phase 

و ام  اجفغ لؿثالن مؼدارلـ لتغران مقبقً الزاولة بغ متَّ 

كػس التقاتر. لؿؽـ أن لستعؿؾ ادصطؾح ظـند الؽنالم 

ظـ مؼادلر دورلة لقست مقبقة ولؽنـ  نا كػنس التنقاتر 

 .phase angle السؿك ألًض  شنل.إشا
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phase displacement اكزياح الطقر 

déphasage 

 اأي تغر حيندث يف ضنقر مؼندار دوري. لسنؿك ألًضن

phase shift. 

phase modulation )تعديؾ الطقر )ضقري 

modulation de phase 

كقع مـ التعدلؾ تبؼك فقنف شنعة ادقمنة احلامؾنة قابتنة 

لنة بؿؼندار  ولتغر فقنف ضقرهنا حنقل ققؿتنف منر ادعدَّ

لنة وظـند تنقاتر لسناوي  لتـاشب وشعة   انصارة ادعدِّ

 تقاتر إصارة التعدلؾ.

phase plate صػقحة ربع مقجقة 

lame quart d'onde 

 .quarter-wave plateاكظر 

phase shift اكزياح الطقر 

déphasage 

 .phase displacementاكظر 

phase space فضاء ضقري 

espace de phase 

إبعاد متثؾ انحنداققات فقنف ادتغنرات  فضا  متعدد

الالزمننة لتعرلننػ حالننة اجلؿؾننة. فػننل حالننة مسننقؿ 

إبعنناد لضننؿ قالقننة شنننل واحنند لؽننقن الػضننا  شدا

بات اكدفاظف.  أبعاد دق ع اجلسقؿ وقالقة أبعاد دركِّ

phase transformation حتقل ضقري 

transformation de phase 

 .phase transition اكظر

phase transition ل ضقري  حتقُّ

transition de phase 

تغر مـ حالة إػ أخرى. وظذ شبقؾ ادثال تغنر منـ 

مامد إػ شائؾ أو مـ شائؾ إػ مناز... إلن . لـطبنؼ 

ظذ أكقاع أخنرى منـ التحنقل كتغنر  اادصطؾح ألًض 

شؾقك ادادة مـ شؾقك حدلدي ادغـطة إػ مغـطقسقة 

 .  phase transformation امسالرة. لسؿك ألًض 

phase velocity ظة الطَّقرشـر  

vitesse de phase 

 .celerityاكظر 

phase-contrast microscope ـ الطقر  جمفر تباي

microscope à contraste de phase 

جمفر تستعؿؾ فقف صػقحة ربع مقمقنة تق نع يف  -1

يف  اادستقي ادحرقل لؾجسنؿقة فتحندث اكزلاًحن

 ادـعنرج ممنا لزلند منـ تبنالـ الطقر يف الضق  مر

 .ادشفد فقف

جمفننر لشننؽؾ تػاصننقؾ مرئقننة ٕمسننام صننػافة ٓ  -2

لقن  ا. لستعؿؾ ضرلؼة يف انكارة بحقث تسنبب 

ختالفنننننات صنننننغرة يف قرلـنننننة آكؽسنننننار آ

 اختالفات يف صدة الضق  بقاشطة التداخؾ.

phasor مؼدار ضقريمطقار ،  

phaseur 

  θوضقرها  Aؼدلة بسعتفا متثقؾ لؾؿؼادلر إشقة الع

وضقرها  Aمتثؾ بسعتفا          فالدالة إشقة

θ  ولؽتب متثقؾفا الطقري بالشؽؾ ̅ . كام      

 امتثننؾ رمزًلنن                أن الدالننة 

̅ بن   لدالنة باظتبارها اجلز  احلؼقؼنل منـ ا      

 .إشقة العؼدلة

phasor diagram  ضقريخمطط  

diagramme des phases 

متثقؾ  طقطل دؼادلر التقنار والتنقتر الطقرلنة يف دارة 

 كفربائقة.

phasotron فازترون 

phasotron; synchrocyclotron 

ـ  قولنننة نكتننناج حنننزم مننن مفننناز لسنننتعؿؾ يف الػقزلنننا  اـل

 لعة وتقمقففا إػ أهداف خمتؾػة.سنراجلسقامت ادشحقكة ال
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phenomenological theory كظرية طاهراتقة 

théorie phénoménologique 

التننل تعتؿنند القشننطا  التننل تصننػ ادننادة يف  الـظرلننة

 .اادؼقاس اجلفري والعالقات فقام بقـفا ادعقَّـة جترلبقً 

phon فقن 

phone 

Gr: phone=صقت 

مستقى  اواحدة مفارة الصقت. وهل تساوي ظددلً 

 بالدلسننقبؾ  يف كغؿننة بسننقطة ا ننغط الصننقت مؼنندرً 

 هرتز. 1000باشؽال وتقاترها  2x10-5 غطفا 

phone هاتػ 

téléphone 

Lat: tele=مـ بعد; phone=صقت 

مفنناز لقصننؾ إػ صننبؽة هاتػقننة لتؽننقن مننـ مرشننؾ 

ننؾومسننتؼبؾ ووشننقؾة ت   ْؾس   اهننا إرقننام التننل تسننرَّ  س 

 .telephone االـدا ات. لسؿك ألًض 

phonograph حاكي 

phonographe 

أ إصننقات ادسننجؾة ظننذ قننرص آلننة مقؽاكقؽقننة تؼننر

 دوار فقف أخادلد.

phonometer مؼقاس صدة الصقت 

phonomètre 

 مفاز لؼقس صدة الصقت أو مفارتف بقاحدة هل الػقن.

phonon فقكقن 

phonon 

Gr: phone=صقت 

   هق كؿ الطاقة آهتزازلة لؾنذرات  نل مسقؿ افسا

تننقاتر   قابننت بالكننؽ و  يف اجلسننؿ الصننؾب حقننث 

هتزاز. لـؼؾ الػقكنقن آهتنزازات منـ خنالل ادنادة آ

 هرتز. 1012كؿقمة صقتقة ذات تقاتر ظال مـ رتبة 

phonon momentum اكدفاع الػقكقن 

impulsion du phonon 

آكدفاع الذي لػسض أن  الػقكنقن يف البؾنقرة لتنآقر 

  حقنث   ⃗  بف مع اجلسقامت إخرى وهنق لسناوي 

 ادتَّجف ادقمل لؾػقكقن.  ⃗ و قابتة بالكؽ ادشطقبة

phosphor مادة متللؼة بالػسػرة 

phosphorescent 

مادة متللؼة حتنقل انصنعاظات منر ادرئقنة إػ مرئقنة 

 تستعؿؾ يف صاصات أكابقب إصعة ادفبطقة. 

phosphorescence فسػرة 

phosphorescence 

أحد صنؽع التنللؼ لندوم فقنف الضنق  الصنادر بعنض 

 تققػ انقارة.الققت بعد 

phosphorus فسػقر 

phosphore 

  15  وظندده النذري Pكقؿقائل ٓ فؾزي رمنزه  صنرظـ

. لقمنند ظننذ قالقننة 30,9738وكتؾتننف الذرلننة الـسننبقة 

أصؽال متغالرة البـقنة البؾقرلنة  أبنقض وأ نر وأشنقد. 

  ولغع يف الدرمة oC 44,1لـصفر إبقض يف الدرمة 

280 oC شام وقابؾ لالصنتعال 1,82  وكثافتف الـسبقة .

يف ا قا  ولدخؾ الػسػقر يف تركقب الػقشنػات  اتؾؼائقً 

 لؾزوتقبالزما.سنل وادادة احلقة  وهق ادؽقن الرئق

photocathode كاتقد ضقئي؛ مفبط ضقئي 

photocathode 

ى يف أكبقب إلؽسوين أو خؾقة كفر نقئقة تصندر سنرم

 ظؾقف. مـف إلؽسوكات لسؼقط  ق  ذي تقاتر مـاشب
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photocell خؾقة ضقئقة 

photo-cellule 

 .photoelectric cellاكظر 

photochemical action فعؾ كقؿقاضقئي 

action photochimique 

أي مػعقل لؽقن شبب التػاظؾ الؽقؿقنائل فقنف شنؼقط 

 كان أو فقق بـػسجل. امرئقً سنل إصعاع كفرضق

photochemistry كقؿقاء ضقئقة 

photochimie 

ـ الؽقؿقننا  مننتؿ بأقننار الؽقؿقائقننة لؾضننق  فننرع منن

 وانصعاظات الؽفرضقسقة إخرى.

photoconductive effect 

 مػعقل التقصقؾ الضقئي

photoconduction 

زلادة يف الـاقؾقة الؽفربائقنة بسنبب حتنرر إلؽسوكنات 

إ ننافقة لنندى تعننرض ادننادة كصننػ الـاقؾننة نصننعاع 

صنابة ممؾنق ة ضاقتف أكز مـ الػرق بنغ ظسنل كفرضق

 وظصابة الـؼؾ.

photoconductivity كاقؾقة ضقئقة 

photoconductivité 

 .photoconductive effectرامع 

photodiode ديقد ضقئي 

photodiode 

دلننقد مننـ كصننػ كاقننؾ تننتحؽؿ ان ننا ة يف كاقؾقتننف 

الؽفربائقننة  إمننا بتغقننر مؼاومتننف الؽفربائقننة كادؼنناوم 

بنائل بنـػس الطرلؼنة الضقئل وإما بتقلقد كؿنقن كفر

 التل حتدث يف اخلؾقة الؽفر قئقة.

photodisintegration  ُّؽ ضقئيتػؽ  

photodésintégration 

تػاظننؾ حينندث ظـنندما لصنندم فقتننقن ظنناق الطاقننة  

  كننقاة Xكػقتننقن إصننعة مامننا أو فقتننقن إصننعة 

 اذرلننة. وتؽننقن الـتقجننة تػؽننؽ الـننقاة. لسننؿك ألًضنن

photonuclear reaction. 

photoelasticity مروكة ضقئقة 

photoélasticité 

اخلقاص الضقئقة لؾؿنقاد  يفآقار انمفاد ادقؽاكقؽل 

 الشػافة  خاصة آكؽسار ادضاظػ.

photoelectric cell خؾقة كفرضقئقة 

cellule photoélectrique 

يف جمننآت حتننت سنننل مفنناز حيننقل انصننعاع الؽفرضق

ؼننادلر كفربائقننة إ ننر وادرئننل وفننقق البـػسننجل إػ م

 .photocell اكالػؾطقة أو التقار أو ادؼاومة. وتسؿك ألًض 

 

photoelectric effect مػعقل كفرضقئي 

effet photoélectrique 

إصنندار إلؽسوكننات مننـ شننطح فؾننزي أو كصننػ كاقننؾ 

مـاشنب  سننل لدى امتصاصف فقتقكات إصنعاع كفرضق

 ؽسوكات  قئقة.وتسؿك انلؽسوكات الصادرة إل

photoelectric emission إصدار كفرضقئي 

émission photoélectrique 

 .photoelectric effectرامع 

photoelectric multiplierمضاِظػ كفرضقئي 

multiplicateur photoélectrique 

 .photomultiplierاكظر 

photoelectric threshold ظتبة كفرضقئقة 

seuil photoélectrique 
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الؼادر ظذ حترلنر  اإصغر تقاترً سنل انصعاع الؽفرضق

إلؽسوكات مـ شطح ظـند امتصاصنف ذلنؽ انصنعاع. 

معظؿ إمسام الصؾبة تصندر إلؽسوكنات ظـندما تؼنع 

ققؿة هذا التقاتر يف ادجال فقق البـػسجل مـ الطقنػ  

ولؽـ يف بعض الػؾزات وبعض أكصاف الـقاقؾ لؿؽـ 

 ال ادرئل مـ الطقػ.أن حيدث انصدار يف ادج

photoelectron إلؽسون ضقئي 

photo-électron 

 انلؽسون الصادر بادػعقل الؽفر قئل.

photofission اكشطار فقتقين 

photofission 

 .photo disintegrationاكظر 

photographic camera َرة؛ كامرا  مصقِّ

caméra photographique 

 .cameraاكظر 

photographic emulsion  َب فقتقغرادممستحؾ  

émulsion photographique 

 .emulsion( 1رامع  

photographic film فؾؿ التصقير 

film photographique 

جمؿقظة مؽقكة مـ حامؾ مرن صنػاف مطنع ظنذ أحند 

 ب(. ومفقف بطبؼة رققؼة مـ هالقدات الػضة  مستحؾ  

photography تصقير 

photographie 

 قة ظذ شطقح حساشة لؾضق .تشؽقؾ صقر دائؿة ومرئ

photogravure حػر فقتقغرادم 

photogravure 

ضرلؼة لؾـؼش بحػنر شنطح منـ الـحناس ظنذ صنقر 

فقتقمرافقنننة منننلخقذة ظنننذ اجلالتنننغ بانفنننادة منننـ 

 مؼاومتف لؾحؿقض.

photoionization تليـ فقتقين 

photoionisation 

أو مننزي   بػعننؾ  اكتننزاع إلؽننسون أو أكثننر مننـ ذرة

كؿقن      تػقق ضاقة فقتقكاتف سنل كفرضق إصعاع

 التللـ إول لؾذرة.

photoluminescence تللؼ ضقئي 

photoluminescence 

إصدار  ق  ممقز لؾامدة كاتج ظـ امتصناص  نق  أو 

بـػسجل ولؽنقن ضنقل مقمنة الضنق  الإصعاع فقق 

 الصادر أكز مـ ضقل مقمة الضق  القارد.

photometer مؼقاس صدة اإلضاءة 

photomètre 

يف جمننال سنننل مفنناز لؼقنناس صنندة انصننعاع الؽفرضق

لؿتد منـ فنقق البـػسنجل إػ حتنت إ نر. تؽشنػ 

معظؿ ادؼالقس الضق  بقاشطة مؼاومنات  نقئقة أو 

 دلقدات  قئقة أو مضاظػات  قئقة.

photomicrography تصقير جمفري 

photomicrographie 

ة تصننقلر أمسننام صننغرة ٓ تننرى بننالعغ ادجننرد

 جيري بادجفر.

photomultiplier مضاِظػ ضقئي 

photomultiplicateur 

امم حيتقي ظذ كاتقد  قئل لتحسس بالػقتقكنات ص  

القاردة فقصندر إلؽسوكنات جتنري مضناظػتفا بػعنؾ 

 قاكقلة متتالقة. سارٍ م

 .photoelectric multiplier السؿك ألًض 
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photon فقتقن 

photon 

كتؾتننف السننؽقكقة سنننل قننة انصننعاع الؽفرضقضا كننؿُّ 

 ةقابتنيف معدومة وضاقتف تساوي مدا  تقاتر انصعاع 

 لف. بالكؽ ظؿره ضقلؾ ٓ حدَّ 

photon gas غاز فقتقكات 

gaz de photons 

ـ الػقتقكننات سنننل حؼننؾ كفرضق لعامننؾ كؿجؿقظننة منن

ولسؾؽ شؾقك أي جمؿقظة مـ البقزوكات إٓ أن إصدار 

 فا فقف جيري دون تغّر ظددها.اجلسقامت أو امتصاص

photoneutron كسون فقتقين 

photoneutron 

ر ظـ كقاة كتقجة تػؽؽفا تػؽؽً   .ا قئقً  اكسون صد 

photonic crystal بؾقرة فقتقكقة 

cristal photonique 

لة دورلننة مصننؿؿة لتننمقر يف حركننة صنننربـقننة كاكقلننة ب

و ظصابات ضاقة فقتقكقة تسؿح أ  ا .الػقتقكات فقفا

متـع مرور إمقاج الؽفرضقسقة ظزهنا. ففنل بنذلؽ 

تشبف تلقر الدورلة يف البؾقرة كصػ الـاقؾنة يف حركنة 

انلؽسوكات. ولؿؽـ أن تقمد البؾقرات الػقتقكقنة 

ـَّع.  يف الطبقعة أو ت ص 

photonuclear reaction تػاظؾ كقوي ضقئي 

réaction photonucléaire 

 .photodisintegrationاكظر 

photopic vision إبصار بؿخاريط الشبؽقة 

vision photopique 

إبصار جيري بػضؾ خمنارلط الشنبؽقة ظـندما تتؽقنػ 

نننؾ  ت  العنننغ ل    ال الضنننق  ذي الشننندة العالقنننة كسنننبقً ؼِّ

 بإلقان. عغوتتحسس ظـدها ال

photoproton بروتقن فقتقين 

photoproton 

ر ظـ كقاة كتقجة تػؽؽفا تػؽؽً   .ا قئقً  ابروتقن صد 

photosensitivity احلساشقة الضقئقة 

photosensibilité 

إمنا بتغقنر سننل خاصة آشتجابة لإلصعاع الؽفرضق

 الؾقن أو تقلقد الػؾطقة أو تغقر الـاقؾقة.

photosphere كرة الضقء 

photosphère 

ضبؼننة خارمقننة مننـ مننق الشننؿس أو أي كجننؿ آخننر 

فنا يف الشنؿس مئنات قخـلصدر ظـفنا الضنق   لبؾنغ 

 الؽقؾقمسات.

 

phototransistor تراكزشتقر ضقئي 

phototransistor 

تراكزشنننتقر وصنننع  لنننف شنننؾؽا تقصنننقؾ لؾؿجّؿنننع 

لؽقن لف شؾؽ قالث لؾؼاظدة  منع  اوالباظث  وأحقاكً 

معننؾ الؼاظنندة معر ننة لؾضننق  مننـ خننالل ظدشننة 

رققؼننة مقمننقدة يف مننالف الساكزشننتقر. لننزداد تقننار 

لضنق  كتقجنة لتضنخقؿ ادجّؿع صدًة مع زلنادة صندة ا

 تقار الؼاظدة بقاشطة بـقة الساكزشتقر.

photovoltaic cell خؾقة فقتق فؾطقة 

cellule photovoltaïque 

يف سنل مستؼبؾ كفر قئل لؿتص انصعاع الؽفرضق

بغ كصػل كناقؾغ أو يف متناس بنغ كصنػ  pnوصؾة 
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كاقؾ وفؾز  فتتقلد ققة ّركة كفربائقنة. ومنـ أمثؾتفنا 

 لشؿسقة.اخلؾقة ا

 

physical optics ضقء فقزيائي 

l'optique physique ; l'optique ondulatoire 

فننرع مننـ ظؾننؿ الضننق  لنندرس خننقاص انصننعاظات 

الؽفرضقسنننقة منننـ تنننداخؾ واشنننتؼطاب واكعنننراج 

 السننؿك ألًضنن مننـ الصننػة ادقمقننة لؾضننق . ااكطالًقنن

wave optics. 

physics فقزياء 

physique 

Gr: phusikê=إصقا  الطبقعقة 

فننرع مننـ العؾننقم مننتؿ بدراشننة الظننقاهر الطبقعقننة 

 ادختؾػة وققاكقـفا.

pi network  صبؽة كقعπ 

réseau du type π 

مـػعؾننة  صنننرصننبؽة كفربائقننة مؽقكننة مننـ قالقننة ظـا

أو  πمقصقلة بغ قالث كؼاط بحقث تشنؽؾ احلنرف 

 وتسؿك بالقصؾ ادثؾثل. (∆)دلتا 

pi-meson مقزون باي 

méson-pi 

 بققن. ا. لسؿك ألًض mesonامع ر

Pi-T conversion 

 Tإػ صبؽة مـ كقع  πحتقيؾ صبؽة مـ كقع 

conversion π-T (pi en tau) 

 صنننرحتقلننؾ صننبؽة كفربائقننة مملػننة مننـ قالقننة ظـا

  πمـػعؾة مقصقلة بغ قالث كؼاط ظذ صؽؾ حرف 

 وصنؾ مثؾثننل( إػ صننبؽة كفربائقننة مؽافئننة  ننا  Δأو 

مـػعؾنة  صننرث مملػنة منـ قالقنة ظـابغ الـؼاط الثال

  وصؾ كجؿل(. Yأو  Tمقصقلة ظذ صؽؾ حرف 

pick-up reaction تػاظؾ التؼاط 

réaction de capture 

تػاظننؾ بننغ مسننقؿ وكننقاة لؾننتؼط فقننف اجلسننقؿ أحنند 

 حد معف.كؽؾقدات الـقاة ولتَّ 

picofarad بقؽقفاراد 

picofarad 

 12-10سناوي واحدة ققاس السعة الؽفربائقة دؽثػنة وت

 .pFفاراد  رمزه 

picture element (pixel) 

 صقرة )ظـصقرة( صـرظـ

pixel 

أصغر مز  مـ صقرة تتق نع فقنف معؾقمنات ظـفنا. 

 .pixel اتسؿك ألًض 

piezoelectric crystal بؾقرة كفرضغطقة 

crystal piézoélectrique 

بؾننقرة تبنندي ادػعننقل الؽفر ننغطل. إن كننؾ ادننقاد 

ؽفربننا  احلدلدلننة هننل كفر ننغطقة  ادتبؾننقرة ذات ال

إ افة إػ بعض البؾنقرات التنل ٓ تتؿتنع بالؽفربنا  

احلدلدلة وبعض ادقاد اخلزفقة. تستعؿؾ يف مؽنزات 

الصننقت البؾقرلننة أو ادؽروفقكننات البؾقرلننة  منننـ 

أمثؾتفننا بؾننقرة الؽننقارتز ومؾننح الروصننقؾ وتقتاكقننت 

 البارلقم  خزف(.

piezoelectric effect  الؽفرضغطيادػعقل  

effet piézoélectrique 

إمفاد مقؽاكقؽل ظذ  سؾقطلتقلد اشتؼطاب كفربائل بت

بعننض البؾننقرات الؽفر ننغطقة  تتغننر إصننارتف ظـنندما 



 معجم مصطلحات الفيزياء 351

لتحننقل اكضننغاط البؾننقرة إػ صنند. وحينندث ادػعننقل 

وهننق أن تتؿنندد البؾننقرة وفننؼ أحنند ّاورهننا سنننل العؽ

ل حؼؾ كفربنائ سؾقطوتتؼؾص وفؼ ادحقر أخر ظـد ت

ظؾقفننا. تعتؿنند ققؿننة ادػعننقل الؽفر ننغطل ظننذ اجتنناه 

 بؾقرة.الانمفاد بالـسبة إػ ّاور 

piezoelectricity كفرباء ضغطقة 

piézoélectricité 

قنقة مقؽاكقؽقنة ظنذ أكنقاع  سنؾقطتقلقد فؾطقة لندى ت

ّددة مـ البؾقرات  أو إكتناج قنقة مقؽاكقؽقنة ظـندما 

 ظؾقفا فؾطقة. سؾَّطت  

piezometer مؼقاس آكضغاضقة أو الضغط 

piézomètre 

مفاز لستعؿؾ لؼقاس قابؾقة اكضغاط شنائؾ أو صنؾب  

 كام لستعؿؾ لؼقاس  غط ادقاه اجلقفقة وظؿؼفا.

pile مػاظؾ 

pile 

 .nuclear reactorاكظر 

pin دبقس تقصقؾ 

broche 

ط يف صامم إلؽسوين أو كبقطة كصػ كاقؾة أو دارة رب  م  

 متؽامؾة.

pinch-off voltage ؛ جفد التضقُّؼـرصُّ جفد التخ  

tension de pincement 

  هننق اجلفنند (FET)يف تراكزشننتقر مػعننقل احلؼننؾ 

ظذ البقابة الذي لنمدي إػ إلؼناف التقنار بنغ  سؾَّطاد  

ف بسنننبب اتسننناع الطبؼنننة الـا نننبة صننننرادـبنننع واد

 وإمالقفا لؾؼـاة بقـفام.

pincushion distortion تشقه تؼّعري 

distorsion en coussinet 

تشقه تصبح فقف اجلقاكب إربعة لصنقرة تؾػزلنة  -1

 .ّـّقة لؾداخؾ

زلغ لزداد فقف التؽبر الذي حتدقف ًؾة  قئقة مع  -2

بعنند أي كؼطننة مننـ اجلسننؿ ظننـ ادحننقر الضننقئل 

 بحقث لصر خلقال ادربع مقاكب ّـّقة لؾداخؾ.

pinhole camera رة ذات ثؼب  مصقِّ

chambre noire 

منـ  اكامرا لنقس  نا ظدشنات  لؽـفنا مملػنة أشاًشن

صـدوق مظؾؿ يف أحد مقاكبف قؼنب صنغر فقتشنؽؾ 

خقال مؼؾقب جلسنؿ يف اخلنارج ظنذ اجلاكنب ادؼابنؾ 

 لثؼب الصـدوق.

pion بققن 

pion 

 .pi-mesonاكظر 

pipette شّحاحة 

pipette 

ـ الزمنناج  بابننة. ج قنند لؽننقن لننف ح  منندرَّ  دققننؼأكبننقب منن

ـ وظا  إػ آخر. لستعؿؾ لـؼؾ ـ شائؾ م  حجؿ معؾقم م

piston مؽبس 

piston 

يف الؽفرضقسننقة  قننرص معنندين مـزلننؼ لسننتعؿؾ  -1

ٕهداف تقلقػقة يف إدلة ادقمقة أو لعؽس كنؾ 

 .الطاقة القاردة

يف ا ـدشننة ادقؽاكقؽقننة  قننرص قخننغ لـزلننؼ يف  -2

أشطقاكة جمقفة لتحرك بػعؾ  نغط منائع كنام يف 

أو لضنغط ادنائع كنام يف ادؽنابح أو ادؽبس ادائل 

 بضغط ماز كام يف ادحرك آكػجاري.

pitch of a tone ة كغؿة  ِحدَّ

hauteur (d'un son) 

صػة متقز اها إذن بغ الصقت احلناد  تنقاتره ظنال( 

 والصقت إمش  تقاتره مـخػض(.

pitch of helice )خطقة الؾقلب )احلؾزون 

pas d'hélice 
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ة ظذ مقلند شنطح الؾقلنب بنغ كؼطتنل ادسافة ادؼقس

تؼاضع ادقلند كػسنف ادتتنالقتغ منع اخلنط احلؾنزوين يف 

الؾقلب وهنل تسناوي ادسنافة التنل لـتؼؾفنا الؾقلنب 

 لدى تدولره دورة كامؾة يف وشط صؾب.

pitchblende بتشبؾـد: خام الققراكققم 

pechblende 

معنندن لؿقننؾ إػ السننقاد  وهننق كننقع مننـ الققراكقننت 

UO2   ًما لرافؼف فضنة.  القمد ظذ هقئة ظروق  كثر

 لؾققراكققم.سنل عد ادصدر الرئقل  

Pitot tube أكبقب بقتق 

tube de Pitot 

مفنناز بشننؽؾ أكبننقب ذي منندارلـ لسننتعؿؾ لؼقنناس 

 غط مائع متدفؼ  وهق جمفز بػتحتغ إوػ تؼع يف 

اجلدار اخلارمل وهل تؼقس  نغط ادنائع السنؽقين  

كقة فتؼع يف اجلز  الداخع وهنل تقامنف أما الػتحة الثا

تننندفؼ ادنننائع وتؼنننقس جمؿنننقع الضنننغط السنننؽقين 

 والضغط احلركل.

 

pivot رأس ارتؽاز 

pivot 

كرلؿ كنام  رٍ ج  هنالة ممكَّػة مـ ّقر دوران لستـد إػ ح  

 قاس. يف الساظات أو جتقلٍػ 

Planck's constant ثابتة بالكؽ 

constante de Planck 

قة أشاشقة تعز ظـ كّؿ الػعؾ يف ادقؽاكقؽ قابتة فقزلائ

وققؿتفننا العددلننة يف  hالؽؿننقمل. لرمننز  ننا بنناحلرف 

وهننذا  6,626x10-34 J.sًؾننة القاحنندات الدولقننة 

مننا تسننتعؿؾ  ا. وكثننرً 4,735x10-15 eV.sلعننادل 

   قابتننة بالكننؽ ادشننطقبة 
وققؿتفننا العددلننة  ⁄  

 .1,054x10-34 J.sيف ًؾة القاحدات الدولقة 

Planck’s distribution law 

 قاكقن بالكؽ دم التقزيع

loi de Planck en distribution 

 .Planck’s radiation formula اكظر

Planck's law قاكقن بالكؽ 

loi de Planck 

مملػنة سننل قاكقن لـص ظذ أن ضاقة انصعاع الؽفرضق

  ضاقنة كنؾ مـفنا التجزئنةٓ تؼبؾ  (quanta)مـ كؿقم 

 .νيف تقاتر انصعاع   دا  قابتة بالكؽ تساوي م

Planck’s length ضقل بالكؽ 

longueur de Planck 

. وهنل واحندة 1,616x10-35 mواحدة ضقل تسناوي 

 أشاشقة يف ًؾة واحدات بالكؽ  وتعّرف كام لع 

   √  
  ⁄  

 G  ةقابتنة بالكنؽ ادشنطقب  ضقل بالكنؽ     حقث 

 ظة الضق  يف اخلال .شنر cلؽقين والتثاقؾ ا قابتة

Planck’s mass كتؾة بالكؽ 

masse de Planck 

 يف ًؾة واحدات بالكؽ وت عّرف كام لع  الؽتؾةواحدة 

   √  
 ⁄  

ظة الضنق  يف شننر cقابتة بالكنؽ ادشنطقبة و  حقث 

قابتننة التثاقننؾ الؽننقين. وققؿتفننا العددلننة  Gاخلننال  و

               . 

Planck's radiation formula 

 صقغة بالكؽ دم اإلصعاع

formule du rayonnement de Planck 
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الصنادر ظنـ مسنؿ أشنقد  Eωصقغة لشدة انصنعاع 

ادطؾؼنة  اجلسنؿ  ودرمة حرارة ω كبضفمعقـة بدٓلة 

T وتعطك بالعالقة 

      

          ⁄    ⁄  

 الًضنننأ . تسنننؿك ظة الضنننق  يف اخلنننالشننننر cحقنننث 

Planck's distribution law. 

Planck’s relation ظالقة بالكؽ 

relation de Planck 

العالقة التل تربط بغ الطاقة والتقاتر. وهل أول معادلة 

يف ادقؽاكقنننؽ الؽؿنننقمل وتػقننند أن ضاقنننة انصنننعاع 

مؽّقكة مـ كاّمت  فقتقكات( ضاقة القاحد سنل الؽفرضق

 تقاتر انصعاع. νتة بالكؽ وقاب hحقث  ν   مـفا 

Planck’s time زمـ بالكؽ 

temps de Planck 

واحدة الزمـ يف ًؾة واحدات بالكنؽ  وهنق النزمـ 

الالزم لؽنل لؼطنع الضنق  يف اخلنال  مسنافة تسناوي 

    ضقل بالكؽ 

   
  

 ⁄  √  
  ⁄   

 اوهنننق كظرًلننن 5,39x10-44sوتبؾنننغ ققؿتنننف العددلنننة 

مندة زمـقنة  صننرأن أق ـ لؿؽـ ققاشف  ظؾناًم زم صنرأق

 1024أي  12x10-18 sأمؽـ ققاشنفا حتنك أن هنل 

 مرة أكز مـ زمـ بالكؽ.

Planck’s units واحدات بالكؽ 

unités de Planck 

فة فؼط بقاشطة الثقابت الػقزلائقنة  عرَّ واحدات ققاس م 

وقابتننة  Gإشاشننقة اخلؿننس  قابتننة التثاقننؾ الؽننقين 

   وقابتنننة كقلنننقن   شنننطقبة بالكنننؽ اد
    ⁄ 

( بحقنث تؽنقن kBوقابتة بقلتزمان    وكػقذلة اخلال  

حنغ  1مـ هذه الثقابت اخلؿس الؼقؿنة العددلنة  لؽؾ

 .لعز ظـفا بدٓلة هذه القاحدات

plane angle زاوية مستقية 

angle plan 

 زاولة تتشؽؾ مـ تؼاضع كصػل خطغ مستؼقؿغ.

plane mirror رآة مستقيةم  

miroir plan 

ؾ لؾجسؿ احلؼقؼنل مرآة  ا شطح ظاكس مستٍق  تشؽِّ 

 ًٓ  لساولف ولـاطره بالـسبة إػ مستقما. اومهقً  خقا

plane motion حركة مستقية 

mouvement plan 

 حركة كؼطة مادلة مسارها لؼع يف مستق.

plane of polarization مستقي آشتؼطاب 

plan de polarisation 

جف احلؼنؾ الؽفربنائل دقمنة ستقي الذي حيتقي متَّ اد

 كفرضقسقة ومـحك اكتشارها.

plane polarization اشتؼطاب مستقي 

polarisation plane 

 .linear polarizationاكظر 

plane wave مقجة مستقية 

onde plane 

ادقمقة مسنتقلات متقازلنة ظؿقدلنة  صدورهامقمة 

 ظذ مـحك آكتشار. 

 

planetary orbit مدار كقكبي 

orbite planétaire 
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ادسننار الننذي لرشننؿف كقكننب مننا يف دوراكننف حننقل 

الشؿس ولطؾؼ كنذلؽ ظنذ مسنار لرشنؿف إلؽنسون 

 حقل كقاة الذرة.

planoconcave lens ظدشة مستقية مؼعرة 

lentille plan-concave 

ظدشننة أحنند ومفقفننا مسننتٍق وأخننر مؼعننر وهننل 

 دة.ظدشة مبعِّ 

planoconvex lens  َّبةظدشة مستقية حمد  

lentille plan-convexe 

ظدشننة أحنند ومفقفننا مسننتٍق وأخننر ّننّدب وهننل 

 ظدشة مؼربة.

 

plasma بالزما 

plasma 

حالة مادة صدلدة التللـ تشبف الغاز  تؽقن فقفا ألقكنات 

 .امقمبة وإلؽسوكات شالبة بلظداد متساولة تؼرلبً 

plasma frequency د البالزماترد  

fréquence du plasma 

 .Langmuir plasma frequencyاكظر 

plasticity لدوكة 

plasticité 

خاصة مسؿ صؾب تصقبف تغرات دائؿنة يف الشنؽؾ 

أو احلجؿ ظـدما خيضع نمفاد لزلد ظـ ققؿة خاصة 

 تدظك حّد اخلضقع  وٓ تمدي إػ آكؼطاع.

plate َمْصَعد؛ صػقحة 

plaque; anode;armature 

 .ادصعد أو إكقد يف صامم خمذ مـ ا قا  -1

 أحد الؾبقشغ يف مؽثػة. -2

plate current تقار ادصعد 

courant anodique 

تقننار انلؽسوكننات الننذي جيننري يف أكبننقب  صننامم( 

إلؽسوين مـ ادفبط  الؽاتقد( إػ ادصنعد  إكنقد(. 

 .anode current اولسؿك ألًض 

plateau ُمـَْبَسط 

palier 

يف انلؽسوكقات  اجلنز  ادـبسنط منـ ادـحـنل ادؿّقنز 

 ٕكبقب ظداد حقنث لؽنقن فقنف معندل العند مسنتؼاًل 

 .سؾَّطةظـ الػؾطقة اد  

platinum بالتغ 

platine 

Sp: platina=تصغر فضة 

  78  ظندده النذري Ptكقؿقنائل فؾنزي رمنزه  صنرظـ

 الـسنننبقة   كثافتنننف195,08كتؾتنننف الذرلنننة الـسنننبقة 

مؾقاكننف  كؼطننة  وoC 1772اكصننفاره  كؼطننة  21,45

3827 oCل  مؼناوم مقند لؾتآكنؾ ن  لقكف أبنقض فضن

وادقاد الؽقؿقائقة  فؾز قؿغ لسنتعؿؾ يف ادجنقهرات 

 ويف ظؿؾقات التحػقز الؽقؿقائل.

pleochroism ن  تعدد األلقان؛ تؾقُّ

pléochroïsme 

أن يف طاهرة تبدما بعض البؾنقرات الشنػافة  تنتجذ 

جتناه ٓ اتبًعنالضق  الذي ل رى مـ خال ا خيتؾػ لقكف 

رؤلتننف وذلننؽ بسننبب اخننتالف امتصنناص الضننق  يف 

 ادـاحل ادختؾػة.

plug قابِس؛ آخذ 

fiche 
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قطعة ظازلة خيسقفا مسنامران كناقالن أو أكثنر تندخؾ 

 وتتصؾ بؽبؾ كفربائل. لخذيف م

plural scattering تبعثر متعدد 

diffusion multiple 

 يف اجتننناه مسنننقؿ أو فقتنننقن بػعنننؾ ظننندد منننـ تغنننر

 التصادمات.

plutonium بؾقتقكققم 

plutonium 

  94  ظندده النذري Puكقؿقائل مشع  رمنزه  صنرظـ

  oC 641  كؼطة اكصفاره 239,11كتؾتف الذرلة الـسبقة 

يف  19,84  كثافتننف الـسننبقة oC 3327وكؼطننة مؾقاكننف 

رمنننادي. لقمننند يف ضننننل . لقكنننف فoC 20الدرمنننة 

ـنننت ج اخامنننات الققراكقنننقم بؽؿقنننات قؾقؾنننة مننندً    ول 

برمؿ الققراكققم بالـسوكنات. أضنقل كظنائره  اصـاظقً 

مؾققن شـة.  80الذي ظؿره الـصػل  Pu244هق  اظؿرً 

 Pu239 السننتعؿؾ وبخاصنننة كظنننره إصننند اكشنننطارً 

 لؾؿػاظالت ويف إشؾحة الـقولة. اوققدً 

pneumatics ظؾؿ اهلقاء ادضغقط 

la pneumatique 

Gr: pneuma=رلح 

فرع مـ التؼاكة لستػقد منـ خنقاص ا نقا  ادضنغقط 

 وتطبقؼاتف.

point contact متاس كؼطي 

contact ponctuel 

متاس بنغ شنطح كصنػ كاقنؾ وشنؾؽ كاقنؾ بتطبقنؼ 

  غط مقؽاكقؽل.

point contact transistor 

 تراكزشتقر ذو متاس كؼطي

transistor de contact ponctuel 

حية مننـ كصننػ كاقننؾ صنننرتقر مصننـقع مننـ تراكزشنن

حية. ولؿثؾ ادجّؿنع شنرقاظدتف هل السطح السػع لؾ

والباظث فقف بتامس كؼطنل لسنؾؽغ كناقؾغ متؼناربغ 

 ظذ شطحف العؾقي.

 

point light source مـبع ضقئي كؼطي 

source ponctuelle de lumière 

ل  فقنف ّصنقر يف رقعنة نادضن صننرمـبع  نقئل العـ

هننننا صننننغرة بالـسننننبة إػ بعننننده ظننننـ مفنننناز أبعاد

 .point source اآشتؼبال. لسؿك ألًض 

point object جسؿ كؼطي 

objet ponctuel 

بالـسبة إػ  اهق اجلسؿ الذي تؽقن أبعاده صغرة مدً 

 بعده ظـ الراصد أو ادراقب.

point of fusion كؼطة آكصفار؛ كؼطة آكدماج 

point de fusion 

 .melting pointاكظر  -1

درمننة حننرارة البالزمننا التننل لتجنناوز معنندل تقلقنند  -2

الطاقة بتػاظالت آكدماج الـقوي يف درمة حرارة 

ل  قاع الطاقة مـ البالزمنا بحقنث  أظذ مـفا  معدَّ

 .الؿؽـ لتػاظؾ آكدماج أن لستؿر ذاتق  

point of impact كؼطة اإلصابة 

point d'impact 

 لطؾؼة أو الؼذلػة.الـؼطة التل تصؾ إلقفا ا

point source مـبع كؼطي 

source ponctuelle 

 .point light sourceاكظر 
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poise بقاز 

poise 

 واحنندة لؼقنناس الؾزومننة يف اجلؿؾننة السننغثقة وهننل

منننـ واحننندة ققننناس  1/10وتعنننادل          

 .Pالؾزومة يف اجلؿؾة الدولقة ولرمز  ا باحلرف 

poisoning of reactor سّؿؿ ادػاظؾت  

empoisonnement du réacteur 

هة صنننر صنننرلـشننل تسننؿؿ ادػاظننؾ لنندى اكتشننار ظـا

وهننل  149والسننامرلقم  135لؾـسوكننات كننالزلـقن 

تـتج يف قؾب ادػاظؾ ظـ آكشطار الـنقوي   صنرظـا

وجيدر التخؾص مـفا بغ حنغ وآخنر أو ت ندخؾ ظنـ 

 قصد لؾتحؽؿ بالتػاظؾ.

Poisson brackets بقاّشقن ققشا  

crochets de Poisson 

 هق ادجؿقع yو xبالـسبة ٕي متغرلـ حترلؽقغ 

(  
  ⁄ ) (

  
  ⁄ )  (  

  ⁄ ) (
  

  ⁄ ) 

 qادؿتنند ظننذ ًقننع درمننات احلرلننة لؾجؿؾننة  حقننث 

ؿ و ؿ ادؼابؾ لف. pانحداقل ادعؿَّ  آكدفاع ادعؿَّ

Poisson distribution تقزع بقاشقن 

distribution de Poisson 

. kتقزع احتامق لؽقن لقشطف وتبالـنف ققؿنة مشنسكة 

 لعطك بادعادلة      وتقاتره 

          

  ⁄  

 ....,x=0, 1, 2 يف احلآت

Poisson’s equation معادلة بقاشقن 

équation de Poisson 

 شؽؾ مزئقة مـ ادرتبة الثاكقة تلخذ ال تػا ؾقةمعادلة 

     
 

 ⁄  
الؽؿقن الؽفربائل يف أي كؼطة    حقث  يف الؽفربا 

شننامحقة القشننط. ولؾؿعادلننة   كثافننة الشننحـة  و  و

الراكنندة ويف ا ـدشننة  الؽفربننا تطبقؼننات واشننعة يف 

 ادقؽاكقؽقة ويف الػقزلا  الـظرلة.

polar angle زاوية قطبقة 

angle polaire 

جنف الؼطنري يف ًؾنة ؼطبنل وادتَّ الزاولة بغ ادحقر ال

 إحداققات قطبقة.

polar axis حمقر قطبي 

axe polaire 

ادحقر ادرمعل الثابت الذي تؼناس مـنف الزاولنة  -1

 .الؼطبقة يف ًؾة إحداققات قطبقة

ّننقر تـنناطر يف بؾننقرة لننقس  ننا مسننتقي تـنناطر  -2

 ظؿقدي ظذ هذا ادحقر.

polar coordinate إحداثي قطبي 

coordonnée polaire 

كصػ الؼطر الؼطبل أو الزاولة الؼطبقة الؾذان لعقـان 

 مق ع كؼطة يف ادستقي. امعً 

polar coordinate system 

 مجؾة إحداثقات قطبقة

système de coordonnées polaires 

يف ادسنتقي  mًؾة إحداققات تتعنغ فقفنا كنؾ كؼطنة 

جنف غ متَّ التل بن φوالزاولة  oظـ كؼطة قابتة  rببعدها 

 وّقر مرمعل. oبعدها ظـ الـؼطة الثابتة 

polar form صقغة قطبقة 

forme polaire 

الصنننقغة التنننل لعنننز اهنننا ظنننـ مؼننندار ظؼننندي مثنننؾ 

وزاولنننة       √  بطقلؾتنننف        

        ضننقره 

 
مهننا انحننداققان   و  حقننث  

.  و  دلؽارتقان إحنداققاها الن التنلالؼطبقان لؾـؼطة 

 .    وتؽتب الصقغة الؼطبقة ظذ الشؽؾ 

polar molecule جزيء قطبي 

molécule polaire 

ع الروابط بغ  مزي  ذو قطباين كفربائل بسبب تق ُّ

ذراتف بال تـاطر. مثال ذلؽ مزي  ادا  ٕن لف صنحـة 
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مقمبة صغرة يف ماكنب  وأخنرى شنالبة يف اجلاكنب 

 أخر مـف.

polarimeter مؼقاس آشتؼطاب 

polarimètre 

مفنناز لسننتعؿؾ لؼقنناس دوران مسننتقي اشننتؼطاب 

الضق   لتنللػ منـ مؼطّنب ووظنا  صنػاف حيتنقي 

ظذ ادادة اددروشة وّؾؾ لنمدي تندولره إػ إضػنا  

 الضق  ادستؼطب.

polariscope مؽشاف آشتؼطاب 

polariscope 

أمسام  ط ظذمفاز لستعؿؾ فقف  ق  مستؼطب لسؾَّ 

صػافة ولػحنص بؿحؾنؾ لؽشنػ آكػعنال احلنادث 

 يف هذه إمسام الشػافة.

 

polarity قطبقة 

polarité 

وصنننػ دـظقمنننة تتؿقنننز بخاصنننقة قـائقنننة انصنننارة 

 كالشحـة الؽفربائقة والػؾطقة وادغـطقسقة والسبغ.

polarizability اشتؼطابقة 

polarisabilité 

مزلئات ادادة لدى خضقظفا حلؼنؾ ققاس ٓشتجابة 

ف بـسننبة ظننزم ذي   وهننل تعننرَّ Eكفربننائل خننارمل 

 Eإػ احلؼنؾ الؽفربنائل  Pالؼطبغ الؽفربائل ادتقلد 

 .αولرمز  ا بالرمز 

polarization اشتؼطاب 

polarisation 

لؼطبنل خؾقنة  صنرتشّؽؾ كقاتج كقؿقائقة يف اجلقار ادبا -1

تفا درور التقار الؽفربائل كفربائقة  مما لزلد مـ مؼاوم

ـ ق ؿَّ  ػقض قق ا ادحركة الؽفربائقة  .فقفا وم

التػرلؼ بغ الشحـات يف مادة ظازلة بتنلقر حؼنؾ  -2

 كفربائل خارمل.

polarization of light اشتؼطاب الضقء 

polarisation de la lumière 

جننف احلؼننؾ الؽفربننائل يف يف الضننق  الطبقعننل متننز متَّ 

جتاهننات القاقعننة يف مسننتٍق معامنند ٓجتنناه ًقننع آ

اكتشاره  أما اشنتؼطاب الضنق  فقحندث ظـندما متنز 

متجننف احلؼننؾ الؽفربننائل يف اجتنناه وحقنند يف ادسننتقي 

العؿننقدي ظننذ مـحننك آكتشننار ولؿؽننـ لؾضننق  أن 

لستؼطب بآكؽسنار أو بآكعؽناس أو بؿنروره ظنز 

 مؼطِّب كالبقٓرولد.

polarized light طبضقء مستؼ  

lumière polarisée 

 ق  متز فقف متجف احلؼؾ الؽفربائل يف مستق واحند 

  فؼننط مننـ ادسننتقلات التننل حتننقي مـحننك آكتشننار

 .لف اومعامدً 

polarizer مؼطِّب 

polariseur 

أداة ٓشنننتؼطاب الضنننق   مثنننؾ مقصنننقر كقؽنننقل أو 

 صػائح البقٓرولد.

polarizing angle زاوية آشتؼطاب 

angle de polarisation 

 Brewster angleاكظر 

 .angle of polarizationأو 

polarizing microscope جمفر اشتؼطايب 

microscope polariseur 

جمفر  نقئل لسنتعؿؾ فقنف الضنق  ادسنتؼطب لرؤلنة 

 إمسام.
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polarogram خمطط آشتؼطاب 

polarogramme 

ـٍ  لعطل تغر صدة التقار الؽفربائل بدٓلة فؾطقة  مـح

 ى يف ظؿؾقة التحؾقؾ آشتؼطايب لؾؽفرلقت.نرساد

polaroid بقٓرويد 

polaroïd 

آشنننؿ التجننناري لصنننػائح مؼطِّبنننة لؾضنننق  النننذي 

جيتازهننا  مملػننة مننـ بؾننقرات صننغرة مننـ شننؾػان 

القنننقدوكقـغ متقازلنننة ومق نننقظة يف راتنننـج بنننغ 

 صػقحتغ مـ الزماج أو السقؾقلقئقد.

polaron بقٓرون 

polaron 

لننرتبط فقفننا إلؽننسون وألننقن  تـشننل لنندى مـظقمننة  

إقحام إلؽسون يف ظصابة الـؼؾ لبؾنقرة ألقكقنة مثالقنة 

 حق ا. افتقلِّد اشتؼطابً 

pole قطب 

pole 

يف الؽفربا  وادغـطقسنقة  هنق الـؼطنة التنل لبندو  -1

سننننل فقفنننا احلؼنننؾ الؽفربنننائل أو احلؼنننؾ ادغـطق

 .(ا مؽثػً  امرّكزً 

سننل غ لؼضنقب مغـطقإحدى ادـطؼتنغ الطنرفقت -2

 تتؼارب أو تتباظد فقفا خطقط الؼقة.

polish مادة َصؼؾ 

produit à polir 

مسننحقق أو شننائؾ أو معجننقن لسننتعؿؾ يف تـعننقؿ 

 شطح وتؾؿقعف.

polonium بقلقكققم 

polonium 

يف  القسنر  وٓ لقمند مـنف إٓ امشع كادر مندً  صنرظـ

 84  ظنندده الننذري Poخامننات الققراكقننقم. رمننزه 

 ا  أكثننر كظننائره اشننتؼرارً 210ؾتننف الذرلننة الـسننبقة وكت

شنننـقات   103  ظؿنننره الـصنننػل 209البقلقكقنننقم 

  وكؼطة oC 254  كؼطة اكصفاره 9,32كثافتف الـسبقة 

مشع اكتشػتف ماري  صنر. هق أول ظـoC 962مؾقاكف 

 210ج كظنننره البقلقكقنننقم . لـنننت  1898كنننقري ظنننام 

خػقنػ  اقةٍ ض ولستعؿؾ يف السقاتؾ مصدر   ااصطـاظقً 

النننقزن  ويف ادركبنننات الػضنننائقة ولؾنننتخؾص منننـ 

 الؽفربا  الراكدة يف بعض الصـاظات.

polyatomic متعدد الذرات 

polyatomique 

 ن مـ قالث ذرات أو أكثر.صػة مزي  مؽقَّ 

polychromatic radiation 

 إصعاع متعدد األلقان

radiation polychrome 

النذي سننل رضقصػة الضق  ادرئنل أو انصنعاع الؽف

 احيتقي ظذ أكثر مـ ضقل مقمل واحد. لسؿك ألًض 

polychromic radiation. 

polychromic radiation 

 إصعاع متعدد األلقان

radiation polychrome 

 .polychromatic radiationاكظر 

polycrystal متعدد البؾقرات 

polycristal 

فنات ظشنقائقة   بؾنقراتمسؿ لتللػ منـ  ذات تقمُّ

 لع.سنرؽؾ بالتجؿد اللتش

polycrystalline متعدد التبؾقر 

polycrystallin 

نع بؾنقرات مػنردة مقمفنة  صػة مادة مملػنة منـ جتؿُّ

 تقمفات خمتؾػة.

polydisperse colloidal system 

د  مـظقمة غرواكقة متعددة التبدُّ

système colloïdal de dispersion multiple 
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ة ذات حجننقم مـظقمننة مرواكقننة لؾجسننقامت ادعؾؼنن

 وأصؽال خمتؾػة.

polygon مضؾَّع 

polygone 

( مغؾنؼ ّندود بؼطنع امسنتق  مالبًن شننل صؽؾ هـد

مسننتؼقؿة متتابعننة تسننؿك أ ننالظف  وتسننؿك كؼطننة 

تؼنناضع  ننؾعغ متجنناورلـ رأس ادضننؾع. أبسننط 

أكننننقاع ادضننننؾعات ادثؾننننث  وربنننناظل إ ننننالع 

 إ الع.شنل وةا

polygon of vectors  َِّجفاتمضؾَّع ادت  

polygone des vecteurs 

ننؿ قاظنندة ًننع مّتجفننغ ظننذ جمؿقظننة  مضننؾَّع لعؿِّ

بحقننث تسننالر أ ننالظف  امتجفننات  ل رشننؿ هـدشننقً 

ادتتالقننة ادتجفننات ادطؾننقب ًعفننا. ولؿثننؾ ادتجننف 

الذي لـطبؼ مبدؤه ظذ مبدأ أول  ؾع وتـطبؼ هنالتف 

 ؾة ادتجفات.ظذ هنالة آخر  ؾع ّصِّ 

polygonization تضؾقع 

polygonisation 

طنننناهرة تشنننناهد أقـننننا  تؾنننندلـ البؾننننقرات جتعننننؾ 

آكخالظات الطرفقة يف البؾقرة لـنتظؿ بعضنفا فنقق 

 بعض بالتزلد لتشؽؾ كطاقات مضؾعة.

polyhedron  ِّد القجقهمتعد  

polyèdre 

صؽؾ فرامل حتّده مـ ًقنع اجلفنات ومنقه مضنؾعة 

 ظننددها أربعننة ومننقه أو أكثننر. وتؼنناضع كننؾ ومفننغ

لسؿك حرف ادتعدد القمنقه وتتالقنك قالقنة أحنرف 

 أو أكثر يف كؼطة هل ذروة متعدد القمقه.

polymers متامثرات؛ بقلقؿرات 

polymères 

أي مـ ادركبات الذي لتؽقن اجلزي  فقفا مـ جتؿنع 

ظدة مزلئات منـ مركنب آخنر. ولتؽنقن اجلنزي  يف 

 اادتامقننرات العالقننة مننـ تؽننرار كػننس ادجؿقظننة ظننددً 

 مـ ادرات. اكبرً 

polymorph متعدد األصؽال 

polymorphe 

Gr: polu=متعدد; morphe=صؽؾ 

أي مـ إصنؽال البؾقرلنة ادختؾػنة دركنب كقؿقنائل 

 دون تغقر يف تركقبف الؽقؿقائل.

polymorphism تعدد األصؽال 

polymorphisme 

ن( أصؽال بؾقرلنة خمتؾػنة لبؾنقرة منـ  ومقد  أو تؽقُّ

 قائل كػسف.ادركب الؽقؿ

polynomial )حدودية )كثرة احلدود 

polynôme 

صننقغة مزلننة مملػننة مننـ جمؿننقع حنندود  كننؾ حنند 

بلحننند  اوبً ضننننرمـفنننا لتنننللػ منننـ ظننندد قابنننت م

إػ أس صننننحقح  امرفقًظنننن  مننننثاًل  xادتغننننرات   

وتتحنننندد رتبننننة          مقمننننب. مننننثاًل 

 احلدودلة بلظذ أس لؾؿتغر.

polyprism متعدد ادقاصر 

polyprisme 

مقصننقر مملننػ مننـ ظنندة مقاصننر مثؾثقننة متسنناولة 

الزاولة الرأشنقة ومصنـقظة منـ منقاد خمتؾػنة. تـضند 

وتؾصنؼ بحقنث تتطنابؼ  فنقق بعنض ادقاصر بعضفا

زوالاها الرأشقة فتؼنع حروففنا ظنذ اشنتؼامة واحندة 

وومننقه دخق ننا يف مسننتق واحنند وومننقه بروزهننا يف 

منة منـ الضنق  مستق واحد آخر. وظـندما تسنؼط حز

إبقض ظذ ومقه الدخقل  رج مـ ومنقه النزوز 

وتؽنقن  فقق بعض مـحرفة ومبددة ومـضدة بعضفا

اكحرافات وتبددات احلزم البارزة متػاوتة ومتجاورة 

 حسب قرائـ آكؽسار دقاد ادقاصر ادؽقكة.
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polytropic process  ُّل متعدد آجتاهاتحتق  

processus polytropique 

      حتننقل ترمقدلـننامقؽل لغنناز لتبننع العالقننة 

قابننت و  احلجننؿ و   الضننغط و  حقننث 
ظنندد    

    قابت لتققػ ظذ ضبقعة التحقل. فنذا كاكت 

    حيدث التحقل حتت  غط قابت وإذا كاكنت 

 فنن التحقل حيدث حتت درمة حرارة قابتة.

population inversion  إشؽايناكعؽاس  

inversion de population 

ًٓ قل  حالة لؾامدة لؽقن فقفنا أظنذ مسنت    ات الطاقنة منلهق

ات قل  بالذرات أو اجلزلئات أكثر ممنا هنق احلنال يف ادسنت  

 دا هق شائد يف الظروف آظتقادلة لؾامدة. االدكقا خالفً 

pores  ّمسام 

pores 

 تفا.يف مادة صؾبة أو يف أمشق افجقات مؽرولة ظدلدة مدً 

porosity مساّمقة 

porosité 

منادة حتتنقي ظنذ مسنامات  ومنـ قنؿ قنادرة خاصقَّة 

ظذ امتصاص ادقائع. ومعقار ادسامقة فقفا هنق كسنبة 

 حجؿ فرامات ادسام إػ احلجؿ الؽع.

position vector متَّجف ادقضع 

vecteur de position 

يف الػضننا  بالـسننبة إػ  Pمتجننف لؿثننؾ مق ننع كؼطننة 

 وهق لؿتد مـ ادبدأ إػ الـؼطة. Oأ مرمعل مبد

positive مقجب 

positif; positive 

يف الػقزلا   ما خيص صحـة كفربائقنة تعناكس صنحـة 

 .(+)انلؽسون. متثؾف انصارة 

 أكز مـ الصػر. ايف الرلا قات  ما خيص مؼدارً 

positive crystal بؾقرة مقجبة 

cristal positif 

ادلننة ادحننقر قرلـننة اكؽسننارها بؾننقرة ٓ متـاحقننة أح

 العادلة أكز مـ قرلـتفا الشاذة.

positive electron إلؽسون مقجب 

électron positif 

 .positronاكظر 

positive feedback تغذية راجعة مقجبة 

contre réaction positive 

تغذلة رامعنة تنمدي إػ تضنخقؿ إصنارة اخلنرج  وهنل 

دضنننخؿ. وهنننل متػؼنننة يف الطنننقر منننع إصنننارة دخنننؾ ا

ورلة حلدوث آهتزازات وتعد مسمولة ظـ زظقؼ  نر

منـ ٓقنط  امؽز الصقت ظـدما لؼسب ادتحدث كثنرً 

 الصقت حقث تضخؿ مـ خاللف إصارات دخؾفا.

positive ion أيقن مقجب 

ion positif 

 .cationاكظر كتققن 

positive logic مـطؼ إجيايب 

logique positive 

 .1ة تَّ وفؾطقة ظالقة لؾب   0ة تَّ ضة لؾب  اشتعامل فؾطقة مـخػ

positive pole قطب مقجب 

pôle positive 
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مربط البطارلة الذي لـطؾؼ ماز إكسنجغ ظـند  -1

 .ى ادتصؾ بف يف وظا  التحؾقؾسنراد

الشامل اجلغرايف ظـدما  إػلشر سنل قطب مغـطق -2

 .احرً  اؼ ادغـطقس تعؾقؼً لعؾَّ 

positive rays ة؛ أصعة َقـَقيةأصعة مقجب  

rayons positifs 

 .canal raysرامع 

positron بقزترون 

positron; positon 

ـتف مقمبنة  مسقؿ أوق  هق اجلسقؿ ادضاد لإللؽسون صنح

تساوي صحـة انلؽسون بالؼقؿة ادطؾؼة ولنف كػنس الؽتؾنة 

 .positive electron اوالسبغ. لسؿك ألًض 

positron decay اضؿحالل بقزتروين 

désintégration avec émission de 

positron 

تػؽؽ لؿؽـ أن حيدث ظـندما لقمند ظندد كبنر منـ 

الزوتقكات يف الـقاة. يف هذه احلالة لتػؽنؽ بروتنقن 

آخنر   صنرإػ كسون وبقزترون وتتحقل الـقاة إػ ظـ

ولنـخػض ظندد  اإذ لزداد فقفا ظدد الـسوكات واحندً 

 .االزوتقكات واحدً 

positronium ذرة بقزتروكقة؛ بقزتروكققم 

positronium, positonium 

  هق مـظقمة حتتقي ظذ إلؽسون ومسنقؿف Psرمزه 

ذرة »لقشنننؽال  اادضننناد  البنننقزترون  منننرتبطغ مًعننن

منر مسنتؼرة تشنبف ذرة ا ندرومغ. ولقمند  «مرلبة

مـفا كقظان أورتقبقزتروكققم ظؿره الـصػل مـ رتبة 

اجلسنقؿغ متنقازلغ ويف  قاكقة وفقف لؽقن شنبقـا 10-7

كػس اجلفة وإذا تػؽؽ صدر ظـف قالقة فقتقكات  أما 

الـقع أخر فقسؿك بارابقزتروكققم وفقف لؽقن شبقـا 

اجلسقؿغ متقازلغ ومتعاكسغ وظؿره القشطل منـ 

 قاكقة وإذا تػؽؽ صدر ظـف فقتقكان. 10-10رتبة 

possible error خطل ممؽـ 

erreur possible 

لؿؽننـ ارتؽابننف يف ققنناس أو جتربننة وهننق أظظننؿ خطننل 

ر إلقفا ادؼدار.  لساوي كصػ واحدة الؼقاس التل لدوَّ

possible state حالة ممؽـة 

état possible 

احلالة الطاققة التل لؿؽنـ أن لقمند فقفنا انلؽنسون 

ثننر انلؽننسون   أو الننذرة. وهننل احلالننة النندكقا إذا مل ل 

 قة.وهل حالة أظذ إذا أقر بطاقة خارم

postulate مقضقظة؛ ُمَسؾَّؿة 

postulat 

قضنقة أولقننة ت ؼبننؾ وإن كاكننت حتتنناج إػ برهننان أو ٓ 

 لؿؽـ الزهان ظؾقفا.

potassium بقتاشققم 

potassium 

  وكتؾتننف 19  ظنندده الننذري Kكقؿقننائل رمننزه  صنننرظـ

ظة يف سنر. فؾز قؾقي لتلكسد ب39,0983الذرلة الـسبقة 

  0,87 الـسنبقة ادنا   كثافتنفا قا  وصدلد التػاظنؾ منع 

 .oC 758وكؼطة مؾقاكف  oC 63,5كؼطة اكصفاره 

potential ُكؿقن؛ ُجفد 

potentiel 

العؿننؾ الننالزم لـؼننؾ واحنندة الشننحـة ادقمبننة  أو 

أو واحننندة   ادقمنننبسننننل واحننندة الؼطنننب ادغـطق

الصننػر  مننـ كؼطننة مرمعقننة لعتننز كؿقهنننا   الؽتؾننة

معقـة يف حؼؾ كفراكندي  إػ كؼطة  (كالالهنالة مثاًل  

 أو قؼاق ظذ الستقب. سنل أو مغـطق

potential barrier حاجز ُجفد؛ حاجز ُكؿقن 

barrière de potentiel 

وحتنقل دون منرور  امـطؼة لؽقن فقفنا الؽؿنقن أظظؿًقن

دػنناهقؿ الػقزلننا   اآخننر. ووفًؼننإػ مسننقؿ مننـ ماكننب 

رتػناع التؼؾقدلة لـبغل أن تؽقن ضاقة اجلسقؿ أظذ منـ ا
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حامز الؽؿقن كل جيتازه  إٓ أن بنمؽان اجلسقؿ امتقاز 

 .potential hill ااحلامز بػعؾ الـػؼ. لسؿك ألًض 

potential box صـدوق ُجفد؛ صـدوق ُكؿقن 

boîte de potentiel 

و نعف  ػؾنزكؿقذج لؾطاقة الؽامـة لإللؽنسون داخنؾ ال

بصننـدوق ضاقننة كامـننة  ػؾننزشننقمرفقؾد  لؿثننؾ داخننؾ ال

  وهق لؿثؾ فرق الطاقة بغ إلؽسون يف حالنة   ظؿؼف 

وإلؽسون يف حالة الراحة يف اخلال .  ػؾزالراحة داخؾ ال

   قلات حتنك تس  تؽقن كؾ ادT=0يف درمة احلرارة 

فرمنننل ممتؾئنننة بانلؽسوكنننات  وكنننؾ  مسنننتقى قوهننن

 العؿنننؾ داّلنننةؽنننقن تقلات إظنننذ فارمنننة  وتسننناد

𝜙  .potential well السؿك ألًض .       

potential difference فرق اجلفد؛ فرق الؽؿقن 

différence de potentiel 

الػننرق يف الؽؿننقن الؽفربننائل بننغ كؼطتننغ يف حؼننؾ 

كفربنننائل  ولسننناوي العؿنننؾ النننالزم لـؼنننؾ واحننندة 

الشحـة الؽفربائقنة ادقمبنة منـ إحندى الـؼطتنغ إػ 

 إخرى  ولؼاس بالػؾط.

potential divider ئ جفد ئ ُكؿقن؛ جمزِّ  جمزِّ

diviseur de potentiel 

ادؼاومنة مقصنقلة ظنذ التسؾسنؾ  صنرجمؿقظة مـ العـا

مـفنا  صننربنغ ضنريف كنؾ ظـ لـشنلبغ ضريف مـبع تقتر  

فرق كؿقن أو مفد لتـاشب مع ققؿة مؼاومتف. لستعؿؾ 

ادجزئ لؾحصقل ظذ مز  مرمنقب منـ التنقتر الؽنع 

 .voltage divider اك ألًض . لسؿسؾَّطاد  

 

potential drop هبقط كؿقن؛ هبقط جفد 

chute de potentiel 

فننرق الؽؿننقن بننغ كؼطتننغ مننـ دارة كفربائقننة لقمنند 

ولسنناوي   مننا لؿننر فقننف تقننار كفربننائل صنننربقننـفام ظـ

 ولؼدر بالػؾط. صنرمدا  صدة التقار يف مماكعة العـ

potential energy ضاقة كامـة 

énergie potentielle 

قمنقده يف حؼنؾ كفربنائل ل (أو مـظقمة ضاقة مسؿ 

ؼنناس بنناجلقل  يف اجلؿؾننة تأو قؼنناق. سنننل أو مغـطق

SI.أو بانلؽسون فؾط  ) 

potential function دالة جفد؛ دالة ُكؿقن 

fonction de potentiel 

ف يف  ادصنطؾح دالة رلا قة ققؿتفا هل الؽؿقن ادعرَّ

potential. 

potential hill حاجز كؿقن 

colline de potentiel 

 .potential barrier اكظر

potential scattering تبعثر كؿقين 

dispersion potentielle 

حزمة مسقامت ظـد امتقازهنا احلؼنؾ الؽؿنقين تبعثر 

ادحقط بالـقاة بسبب أن ادقمة ادقاكبنة لؽنؾ مسنقؿ 

 .وارد ظؾقفا تـعؽس كلن الـقاة كرة صؾبة

potential step درجة كؿقكقة 

marche de potentiel 

دالة درمقنة لؾؽؿنقن ققؿتفنا إمنا صنػر أو قابتنة قبنؾ 

 وبعد كؼطنة معقـنة وتعطنك بالعالقنة  يف بعند واحند( 

       ظـدما        

       ظـدما        

potential wall جدار كؿقين 

mur de potentiel 
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ؾنز وٓ بند ػالؽؿقن الذي لقامفف إلؽنسون داخنؾ ال

أو  ػؾننزخننارج ال اكننل لصننبح حننرً  مننـ التغؾننب ظؾقننف

ظذ متاس منع  فؾزالؽؿقن الذي لقامفف إلؽسون يف 

 إػ كصػ الـاقؾ.مـ الػؾز كصػ كاقؾ كل لـتؼؾ 

potential well بئر جفد؛ بئر كؿقن 

puits de potentiel 

 .potential boxاكظر 

potentiometer مؼقاس جفد 

potentiomètre 

 .از لؼقاس فؾطقة جمفقلة بادؼاركة بػؾطقة معؾقمةمف -1

مؼاوم قالقل إضراف فقنف وصنؾة وشنطك قابؾنة  -2

  لسنننتعؿؾ بؽثنننرة لؾنننتحؽؿ يف صننندة كنننزٓقلال

الصنننقت يف ادسنننتؼبالت الرادلقلنننة والتؾػزلنننة. 

 .pot صنرعرف بادختل

power قدرة 

puissance 

ادعنندل الزمـننل الننذي تـجننز الطاقننة أو تسننتفؾؽ  -1

بؿؼندار الطاقنة يف واحندة  الؼندرة ولعز ظـ  فقف

  وكنننذلؽ Wالنننزمـ  وتؼننناس ظنننادة بنننالقاط 

 .W 735باحلصان البخاري وهق لعادل 

التقننار والتننقتر ادـتجتننغ يف صنندة منندا  ققؿتننل  -2

زاولننة فننرق الطننقر بقننـفام يف دارات متننام  مقننب

 التقار ادتـاوب.

power amplifier مضخؿ قدرة 

amplificateur de puissance 

مضننخؿ هننق يف العننادة مرحؾننة التضننخقؿ الـفائقننة يف 

وهق مصنؿؿ لتشنغقؾ ظندة مؽنزات  فقلخنذ   مفاز

ادننقع واط(  مننـ رتبننةقنندرة صننغرة ظـنند ادنندخؾ  

 ات القاضات.شنرولعطل ظـد ادخرج ظ

power control rod قضقب التحؽؿ دم الؼدرة 

baguette de contrôle de puissance 

 .control rodرامع 

power density كثافة الؼدرة 

puissance spécifique 

ظننذ  االسننطحقة  تنندفؼ الؼنندرة السنناقطة كاطؿًقنن -1

واحدة السطح. تؼدر بنالقاط يف السنـتؿس ادربنع 

(W/cm2). 

احلجؿقة  الؼدرة ادتقلندة منـ واحندة احلجنؿ يف  -2

 تؼاس بالؽقؾقواط يف الؾس. .قؾب مػاظؾ كقوي

power factor  الؼدرةظامؾ  

facteur de puissance 

كفربننائل مننا  هننق كسننبة الؼنندرة احلؼقؼقننة  صنننرلعـ

مؼننندرة بنننالقاط إػ الؼننندرة  صننننروفة يف العـصننننراد

صندة أمبر  مدا  -الظاهرلة أو الؽؾقة مؼدرة بالػؾط

يف التنقتر ادـنتج( يف دارة تقنار متـناوب.  ةالتقار ادـتج

ي مقبقنغ فعامنؾ والتقار اجلنار سؾَّطإذا كان التقتر اد  

سناوي لالؼدرة لساوي مقب متام فرق الطقر بقنـفام و

 .Zإػ مماكعتف  R صنركسبة مؼاومة العـ

power gain كسب الؼدرة 

gain en puissance 

يف انلؽسوكقات  هق كسبة خرج الؼدرة الذي لؼدمنف 

 ظؾقف. سؾَّطّقل إػ دخؾ الؼدرة اد  

power of absorbed dose 

 ادؿتصةقدرة اجلرظة 

puissance de la dose absorbée 

 .absorbed dose of radiationرامع 

power of lens تؼريب العدشة 

convergence 

بادس  وواحدتف  امؼؾقب البعد ادحرقل لعدشة مؼدرً 

 .lens power ارة. تسؿك ألًض س  الؽ  

power reactor مػاظؾ تقلقد الطاقة الؽفربائقة 

centrale nucléaire 
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صننؿؿ لتقلقنند قنندر كبننر مننـ الطاقننة ممػاظننؾ كننقوي 

 الؽفربائقة.

power supply مـبع تغذية كفربائقة 

source d'alimentation 

 مفنزةتشنغقؾ إ لسنتطقعأي مـبع لؾطاقة الؽفربائقة 

لننننة والشننننبؽة رالؽفربائقننننة وانلؽسوكقننننة  كالبطا

 الؽفربائقة العامة يف اددن.

power transfer كؼؾ الطاقة 

transfer d'énergie 

مترلر الطاقة مـ مـظقمة أو مفاز إػ مـظقمنة أخنرى 

 أو مفاز آخر.

Poynting's vector  َّجف بقيـتقـغمت  

vecteur de Poynting 

جنننف لسننناوي اجلننندا  اخلنننارمل دتجنننف احلؼنننؾ متَّ 

 . ⃗ سنل يف متجف احلؼؾ ادغـطق  ⃗ الؽفربائل 

praseodymium ققمؿبراشققدي  

praséodyme 

 59  ظنندده الننذري Prكقؿقننائل فؾننزي  رمننزه  نرصننظـ

. درمننة اكصننفاره 140,9077وكتؾتننف الذرلننة الـسننبقة 

935 oC 3512  ودرمنة مؾقاكنف oC وكثافتنف الـسنبقة  

أبقض  وهق فؾز ترايب كادر مـ شؾسؾة ضنل . لقكف ف6,8

 الالكثاكقد  لستعؿؾ يف تؾقلـ الزماج والسرامقؽ.

precession مباَدرة 

precession 

دوراكقة كاخلذروف  البؾبنؾ( يف حركتف المسؿ ترّكح 

أو اجلروشؽقب أو الؽقكنب  بحقنث لؿسنح ّنقر 

 ا.ق  خمروض ادوراكف شطحً 

precipitation hardening تصؾقد بالتؼادم 

durcissement par vieillissement 

 .age hardeningاكظر 

precision ِدّقة 

precision 

وكؾام كان   تقجة الؼقاسصػة تعز ظـ درمة اخلطل يف ك

 .ظذكاكت الدقة أ اآرتقاب الـسبل ادئقي صغرً 

predissociation حتؾؾ شابؼ 

prédissociation 

حتؾؾ مزي  بػعؾ ضاقة إقارة لؿتصفا قبؾ أن لتاح لف 

 إصعاظفا.

presbyopia  َصـرع؛ مد البَد الؼ  

presbytie 

Gr: presbutês= ّـ س   م 

لعنغ ظنذ إمسنام الؼرلبنة اكعدام ادؼدرة ظذ حتؽنقؿ ا

 لؾػؼد ادتقاق دروكة اجلسؿ البؾقري بتؼدم العؿر. اكظرً 

press مؽبس 

presse 

تستعؿؾ ٕمراض خمتؾػة كالطباظنة  ا غطً  سؾِّطآلة ت

 الزلتقن. صنروالتجؾقد وظ

pressure ضغط 

pression 

ظنذ  اكسبة الؼقة التل لمقر اها مائع أو مسؿ قؼقؾ كاطؿقً 

الؼنقة الضنامطة  ففنق  مساحة هذا السطحإػ ما شطح 

ظننذ واحنندة ادسنناحة. واحدتننف الباشننؽال يف  اكاطؿًقنن

 اجلؿؾة الدولقة وهل الـققتـ ظذ ادس ادربع.

pressure head ُظؾقُّ الضغط 

hauteur de pression 

 .head of liquidرامع 

pressure of fluid ضغط ادائع 

pression d'un fluide 

 .hydrostatic pressureرامع 

pressure wave مقجة الضغط 

onde de pression 
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الصننقتقة تؽننقن ظنذ فننرق يف الطننقر قنندره  ادقمنةيف 
 

 بالـسبة إػ مقمة آكزلاح فقفا. ⁄ 

primary coil مؾػ أويل 

bobine primaire 

مؾػ الدخؾ يف ّقلنة لتؾؼنك الطاقنة الؽفربائقنة منـ 

إػ سننل ض الؽفرضقولـؼؾفا بالتحرل متغرمـبع تقار 

 .primary winding امؾػ قاكقي. لسؿك ألًض 

primary colors (additives) 

 (عقةقؿ)جتألقان أولقة 

couleurs primaires (additives) 

 ضنننرجمؿقظننة قالقننة ألننقان ضقػقننة هننل إ ننر وإخ

إذا مزمت بـسب خمتؾػة تعطل ًقع ألقان   وإزرق

 الققة أخرى.الطقػ. وهذه واحدة مـ جمؿقظات ق

primary colours ألقان أولقة 

couleurs primaires 

 .primary colors (additives)اكظر 

primary conditions وط أولقةصـر  

conditions initiales 

وط ادطبؼننة لتعقننغ الثقابننت يف حننؾ معادلننة شنننرال

 تػا ؾقة أو يف حساب التؽامؾ.

primary coolant circuit دارة تزيد أولقة 

circuit primaire de refroidissement 

ػننظ ادننا  فقفننا حتننت  ننغط  دارة مغؾؼننة يف مػاظننؾ حي 

لتجـب الغؾقان. لـؼؾ ادا  احلرارة منـ قؾنب ادػاظنؾ 

 ولبددها يف مبادل حراري.

 

primary cosmic rays أصعة كقكقة أولقة 

rayons cosmiqes primaires 

درها مسننقامت مشننحقكة مسننتؼرة ظالقننة الطاقننة مصنن

منـ بروتقكنات  بقمف ظنامالشؿس أو الؽقن. تتللػ 

وإلؽسوكننننات  (%14)سننننقامت ألػننننا اجلو (85%)

الـقى الذرلة فقنف فتقلند بتدخؾ مق إرض وتؾتحؿ 

فقننف بققكنات ومققكننات   السننؿك قاكقًلن اكقكًقن اإصنعاظً 

 107 بننغضاقا ننا  تؼننعصننعة مامننا. إوإلؽسوكننات و

 إلؽسون فؾط. 1020 وإلؽسون فؾط 

primary electron إلؽسون أويل 

électron primaire 

ننرمؿ شننطح مسننؿ صننؾب مسننببً  إصنندار  اإلؽننسون ل 

 .الضقئلضاظػ ادإلؽسوكات قاكقلة كام هق احلال يف 

primary radiation إصعاع أويل 

rayonnement primaire 

 أن لتػاظؾ مع ادادة. قبؾة مـ مـبعف صنرإصعاع لصؾ مبا

primary winding ػ أويلمؾ  

bobine primaire 

 .primary coilاكظر 

primitive cell خؾقة أولقة 

cellule primitive 

كنؾ  شننل صبقؽة بؾقرلة بشنؽؾ متعندد القمنقه شدا

 صننرومفغ فقف متقازلان. لؽؾ خؾقة أولقنة شنتة ظـا

لؾزوالنا بنغ القمنقه  ةقالقة ٕضقال إ نالع وقالقن

 وهل خؾقة وحدة ذات حجؿ أصغري.

principal axis حمقر أصع 

axe principal 

يف العدشات  ادستؼقؿ القاصؾ بغ مركزي القمفغ 

الؽننرولغ أو العؿننقد الـننازل مننـ مركننز القمننف 

 .الؽروي ظذ القمف ادستقي

 ادننرآة يف ادرالننا الؽرولننة  ادسننتؼقؿ ادننار مننـ مركننز
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 فقؿر مـ رأشفا. تفاوالعؿقد ظذ قاظدة قب

principal axes of inertia 

 حماور العطالة الرئقسقة

axes principaux d’inertie 

ادحاور التل لؽقن مـ أمؾفا آكدفاع الزاوي الؽنع 

دحنقر دوران اجلسنؿ. وتقمند لؽنؾ  اجلسؿ ما مقازلً 

مسؿ  مفام كان صنؽؾف  قالقنة ّناور ظطالنة رئقسنقة 

 متعامدة فقام بقـفا.

principal focus بمرة أصؾقة؛ حمرق أصع 

foyer principal 

ن تؼعننان ظننذ ادحننقر إصننع دننرآة كرولننة أو اكؼطتنن

لة  إحدامها تؽقن بحقنث أن صنرظدشة أو أي ًؾة ب

إصننعة الننقاردة مننارة فقفننا تننزز مقازلننة لؾؿحننقر 

 ادحنرقوتسؿك إصع بعد آكؽسار أو آكعؽاس 

والـؼطننة إخننرى هننل   اجلسننؿل احلؼقؼننل إصننع

ازلنة لؾؿحنقر إصنع بحقث أن إصنعة النقاردة مق

وتسننؿك كؽسننار أو آكعؽنناس تتؼننارب فقفننا بعنند آ

 اخلقاق احلؼقؼل.إصع ادحرق 

principal lateral aberration 

 أصعضـي زيغ َظرْ 

aberration latérale principale 

 تتجؿننع إلنننقانأحنند أكننقاع الزلننغ الؾننقين  وفقننف 

 ققة.ادستقلات ادحر مـادختؾػة يف مقا ع خمتؾػة 

principal longitudinal aberration 

 زيغ ضقيل أصع

aberration longitudinale principale 

 تتجؿننع إلنننقانأحنند أكننقاع الزلننغ الؾننقين  وفقننف 

 كؼاط خمتؾػة ظذ ادحقر إصع. يفادختؾػة 

principal moment of inertia 

 ظزوم العطالة الرئقسقة

moments principaux d’inertie 

 وم ظطالة مسؿ ما بالـسبة إػ ّاور ظطالتف الرئقسقة.ظز

principal plane   أصع مستق  

plan principal 

مستق ظؿنقدي ظنذ ادحنقر إصنع لعدشنة أو دنرآة 

كرولة أو أي ًؾة  نقئقة. لقمند مسنتقلان أصنؾقان 

فنقفام لسناوي اجلؿؾنة الضنقئقة لؾجؿؾة لؽنقن تؽبنر 

 أحندمها أخقؾنة تـشئ لألمسام ادقمنقدة يف   أي1+

 .يف أخر بتؽبر لساوي القاحد

principal point كؼطة أصؾقة 

point principal 

 الـؼطة التل لؼطع فقفا ادستقي إصع ادحقر إصع.

principal quantum number (n) 

 nسـي العدد الؽؿقمي الرئق

nombre quantique principal (n) 

سنتؼرة يف كؿنقذج هق العندد النذي حيندد ادندارات اد

بقر لؾذرة. وهق إول مـ جمؿقظة مملػنة منـ أربعنة 

 ٓ لؿؽنـ أن للخنذ إٓ قنقاًم  (n,l,m,s)أظداد كؿقمقة 

ضاقننة انلؽننسون  nحتنندد ققؿننة صننحقحة مقمبننة. 

 .الؽامـة وبعده ظـ الـقاة

principal section مؼطع أصع 

section principale 

 هنناّقرلبؾننقرة  هننق ادسننتقي الننذي حيتننقي ظننذ 

 الضقئل والشعاع الضقئل القارد.

principal series ةقسؾسؾة رئقسمت  

série principale 

جمؿقظة خطقط ضقػقة لنذرات أو ألقكنات حتتنقي يف 

 أو قالقة. اقـغضبؼا ا اخلارمقة ظذ إلؽسون أو 

principle مبدأ 

principe 

طبقعقنة مثنؾ الظنقاهر الستؿد منـ قاكقن ظام صامؾ ل  

 ؽتؾة.اكحػاظ ال
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principle of complementarity 

 مبدأ التؽامؾقة

principe de complémentarité 

كؿننقذمل ادقمننة واجلسننقؿ ٕي مننـ  أنلننـص ظننذ 

 ادادة أو انصعاع لؽؿؾ أحدمها أخر.

principle of continuity مبدأ آشتؿرار 

principe de continuité 

 .equation of continuityاكظر 

principle of equivalence مبدأ التؽافم 

principe d’équivalence 

 .equivalence principle اكظر

principle of inertia مبدأ العطالة 

principe d' inertie 

احلركقنة  أي  حالتنفمقؾ اجلسؿ ادادي لؾحػناظ ظنذ 

حنافظ  ابؼنل كنذلؽ وإن كنان متحرًكن اإن كان شناكـً 

 قابتة يف مسار مستؼقؿ. ةظشنرظذ 

principle of least action 

 مبدأ الػعؾ األصغري

principe de moindre action 

 .least action principleاكظر 

principle of least time مبدأ الزمـ األصغر 

principe du temps minimal 

 .Fermat's principleاكظر 

principle of optical superposition 

 دم الضقء كضامممبدأ آ

principe de superposition optique 

مبنندأ لننـص ظننذ أن النندوران الضننقئل الننذي لقلننده 

ننب مؽننقَّ   ننقئقتان  نفعالقتننا ننام ن مننـ مننذرلـ مركَّ

كؾ منـ الـاتج ظـ دوران ؾلساوي ادجؿقع اجلزي ل

 اجلذرلـ ظذ حدة.

principle of relativity مبدأ الـسبقة 

principe de la relativité 

اخلاصة لـص ظذ أن قنقاكغ الػقزلنا   مبدأ يف الـسبقة

 يف ًقع ًؾ ادؼاركة العطالقة. كػسفاجيب أن تبؼك 

principle of reversibility مبدأ رجقع الضقء 

principe de reversibilité 

 .reversibility of lightاكظر 

principle of superposition 

 مبدأ آكضامم؛ مبدأ الساكب

principe de superposition 

 .superposition principleاكظر 

principle of virtual work 

 مبدأ العؿؾ آفسايض

principe des travaux virtuels 

مبنندأ لننـص ظننذ أن العؿننؾ الؽننع الننذي تبذلننف كننؾ 

الؼننقى ظننذ ًؾننة يف حالننة تننقازن شننؽقين لسنناوي 

 اكزلاحات ٓ متـاهقة يف الصغر. يف حالةالصػر 

principles of quantum mechanics 

 قميقؽاكقؽ الؽؿاد مبادئ

principes de la mécanique quantique 

 .quantum mechanicsاكظر 

prism مـشقر  ؛مقصقر  

prisme 

وشننط  ننقئل صننػاف حيننده شننطحان مسننتقلان مننر 

متقازلغ لسؿقان ومفل ادقصنقر وفصنؾفام ادشنسك 

 حرف ادقصقر.لسؿك 

prism spectrometer 

 قػ ادقصقريمؼقاس الط

spectromètre à prisme 

 .spectroscopeاكظر 
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prismatic telescope ِمؼراب مقصقري 

télescope à prisme 

مؼننراب حيتننقي ظننذ مقصننقر كننع آكعؽنناس قننائؿ 

لتؾؼنك الضنق  ظنذ ومفنف   الزاولة متساوي الساقغ

القتري ولعؽسنف إػ اخلؾنػ بآجتناه النذي ورد مـنف 

اهنندف  لؼننائؿغف اقننظننذ ومفبعنند اكعؽاشننغ كؾقننغ 

 تصحقح اخلقال وتؼصر ضقل ادؼراب.

privileged direction ؾ  اجتاه مػضَّ

direction privilégiée 

أحنند اجتنناهغ متعامنندلـ فننقام بقننـفام مننـ مسننتقي 

 ااشننتؼطاب حزمننة مننـ الضننق  ادسننتؼطب اشننتؼطابً 

قننة حتسننؼط ظننذ صننػقحة مننـ مننادة ٓ متـا امسننتقلً 

 ابنارز منـ الصنػقحة مسنتؼطبً بحقث لؽقن الضنق  ال

 .األًض  امستقلً  ااشتؼطابً 

probability احتامل 

probabilité 

ولعنز ظـنف   ظدد لدل ظذ أرمحقة وقنقع حندث منا

بـسننبة ظنندد مننرات الققننقع الػعؾقننة إػ ظنندد مننرات 

بغ الصػر والقاحد أو بنغ  صنرالتجربة. وققؿتف تـح

 %.100% و0

probability amplitude لشعة آحتام  

amplitude de probabilité 

مػفقم كؿقمل بحت  وهق ظدد ظؼندي مربنع ضقلؾتنف 

يف   هق كثافة آحتامل. وققؿ الدالة ادقمقة ادسنتـظؿة 

هنل         هنل شنعات احنتامل  ٕن   كؾ كؼطنة 

 . كثافة احتامل ومقد اجلسقؿ يف الـؼطة 

probability current density 

 لكثافة تقار آحتام

densité du courant de probabilité 

عطننل احننتامل تبتننف العؿقدلننة ظننذ شننطح جننف مركِّ متَّ 

ظبقر مسقؿ مـ واحدة ادسناحة منـ السنطح خنالل 

 واحدة الزمـ.

probability density كثافة آحتامل 

densité de probabilité 

ودلـغر جلسقؿ يف صنرمربع الؼقؿة ادطؾؼة لدالة مقمة 

لعطنل احنتامل ومنقد مسنقؿ يف واحندة كؼطة معقـة  

 ااحلجنننننؿ حنننننقل تؾنننننؽ الـؼطنننننة. لسنننننؿك ألًضننننن

probability distribution. 

probability distribution تقزع احتاميل 

distribution de probabilité 

 .probability densityاكظر  -1

دالة دتغنر ظشنقائل متؼطنع لعطنل احنتامل أخنذ  -2

 ادتغر ققؿة معقـة.

probable error خطل حُمَتَؿؾ 

erreur probable 

ادؼنندار الننذي لعننز ظننـ منندى ابتعنناد ققنناس مننا ظننـ 

قشط ظدة ققاشات بالزلادة أو الـؼصان حقث لعز مت

̅  ظـ كاتج ققاس ظادة بالشؽؾ     ̅̅̅̅ 

probe مسبار 

sonde 

أداة تسننتعؿؾ لتحصننقؾ معؾقمننات مننـ وشننط دون 

 إحداث ا طراب فقف.

process  ُّلظؿؾقة؛ حتق  

processus 

 اجمؿقظة إمرا ات تـػذ وفؼ تسؾسؾ معغ ّدد شؾػً 

لؾقصننقل إػ كنناتج معننغ كتؽرلننر الننـػط أو حتقلننؾ 

معطقنات احلاشنقب منـ حتقلنؾ احلؾقب إػ منبـ أو 

 صؽؾ ٔخر.

process of pair creation 

 ظؿؾقة إكتاج األزواج

processus de création de paire 

 .pair productionرامع 
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processor معالِج 

processeur 

مننز  مننـ احلاشننقب  مثننؾ وحنندة ادعاجلننة ادركزلننة  

 التل تـجز احلسابات أو مداولة معطقات أخرى.

product كاتج؛ جداء 

produit 

 .اأو اصطـاظقً  ايش  ما لـتج ضبقعقً  -1

ب ظنددلـ أو ضننرظدد أو مؼدار كحصنؾ ظؾقنف ب -2

 .أحدمها بأخرمؼدارلـ 

profile ؛ جاكبقةمـظر جاكبي  

profile 

صقرة ك ػافقة لم  أو جلسؿ منا كنرأس انكسنان كنام 

 ل رى مـ اجلاكب.

progression متقالقة 

progression 

 امـفا لـتج مـ النذي قبؾنف ضبًؼن متتالقة حدود كؾ حدّ 

 خلقارزمقة مػرو ة.

progressive wave مقجة متؼدمة 

onde progressive 

ٓ هننائل إػ  مقمة تـؼؾ آهتزاز مـ مز  مـ وشنط

فقتغر مطال كؾ كؼطة منـ القشنط بدٓلنة   مز  آخر

 .travelling wave رامعادق ع والزمـ. 

projectile قذيػة 

projectile 

أي مسؿ كالرصاصنة أو قذلػنة صناروخقة خيضنع لثؼؾنف 

ظة ابتدائقنة شنرودؼاومة ا قا  لطؾؼ بؼقة خارمقة تؽسبف 

  يف الصاروخ(.أو تستؿر بالتلقر فقف ضقال احلركة 

projectile motion حركة الؼذائػ 

mouvement des projectiles 

الؼذلػننة التننل تطؾننؼ مننـ منندفع ظننذ شننطح إرض 

هنق منز  منـ  ا بنمهال مؼاومنة ا نقا ( ترشنؿ مسنارً 

لؼع مركز إرض يف أحد ّرققنف. لؽنـ   قطع كاقص

  فننن ارتػناع النذي تبؾغنف الؼذلػنة كبنرً إذا مل لؽـ آ

ظـدئنذ قؽقن ادسنار ف اتؼرلبً  االثؼالة لؽقن قابتً  تسارع

 مـ قطع مؽافئ بتؼرلب مقد. امز ً 

projection َمْسَؼط؛ إشؼاط 

projection 

كنام   متثقؾ خط أو صؽؾ أو مسؿ صؾب ظذ مستق معغ

ـ اجتاه ّدد حسب جمؿقظة الؼقاظد ادعتؿدة.  لرى م

projection lantern فاكقس اإلشؼاط 

lanterne à projection 

مفاز لستعؿؾ نشؼاط الصقر أو الشػافقات مؽنزة 

 ظذ صاصة أو مدار.

projector جفاز اإلشؼاط 

projecteur 

حية أو لصنػحة شننرمفاز  قئل لسؼط صقرة مؽنّزة ل

 كتاب أو صػافقة أو فقؾؿ ظذ صاصة أو مدار.

promethium برومثققم 

prométhium 

 ضننراكقند حي  ترايب كادر مشع مـ شؾسنؾة الالكت صنرظـ

منننـ اكشنننطار الققراكقنننقم أو منننـ قصنننػ  اصنننـعقً 

 اكظنننرً  شننننرالـققدلؿقنننقم بالـسوكنننات. لنننف أربعنننة ظ

 امصندرً  لسنتعؿؾ. 154و 141أظدادها الؽتؾقنة بنغ 

  كتؾتنف 61  ظندده النذري Pmلؾجسقامت بقتا  رمنزه 

  oC 1168  كؼطننة اكصننفاره 147الذرلننة الـسننبقة 

إكثنننر  146Pm  ظؿنننر الـصنننػ لـظنننره (3)تؽنننافمه 

 قاكقة. 17,7 ااشتؼرارً 

prompt neutron كسون فقري 

neutron instantané 

منع ظؿؾقنة آكشنطار الـنقوي  اكسون لتحنرر متزامـًن

 لؾـسوكات ادتلخرة. اخالفً 
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propagation اكتشار 

propagation 

كحركة إمقاج  هظـ مصدر ااكتؼال ا طراب ابتعادً 

 الؽفرضقسقة أو الصقتقة.

propagation constant آكتشار ةثابت  

constante de propagation 

جلؿؾننة معطنناة  كسننبة شننعة ادقمننة ظـنند ادصنندر إػ 

 ولؽتب  بن  ا  لرمز   شعتفا بعد أن تؼطع مسافة 

  

  
     

 ةوهق مؼندار ظؼندي لندظك اجلنز  احلؼقؼنل مـنف قابتن

 الطقر. ةقابت تخقعالتقهغ واجلز  ال

propagation of light اكتشار الضقء 

propagation de la lumière 

 خارجظة قابتة تساوي سنرالضق  يف أي وشط ب شنرلـت

ظة اكتشاره يف اخلال  ظذ قرلـة اكؽسار ذلنؽ شنرقسؿة 

 ظةشننننرظة الضنننق  يف اخلنننال  هنننل شننننرالقشنننط. و

 792,458 299إمنننقاج الؽفرضقسنننقة وتسننناوي 

إػ  اد تعرلننػ ادننس اشننتـادً كقؾقمس/قاكقننة وذلننؽ بعنن

 اكتشار الضق .

proper function دالة ذاتقة 

fonction propre 

 .eigen functionاكظر 

proper value ققؿة ذاتقة 

valeur propre 

 .eigen value اكظر

properties of matter خقاص ادادة 

propriétés de la matière 

  ار ادنادةاخلقاص ادؿقزة لؽؾ حالة أو ضقر مـ أضنق

 .ظات الـسبقة لؾجزلئنات داخؾفناسنرالظذ وتتققػ 

 وحآت ادادة هل 

احلالننة اجلامنندة  ولؽننقن لؾجسننؿ فقفننا حجننؿ  -أ

 .وصؽؾ قابتان

 حجننؿ احلالننة السننائؾة  ولؽننقن لؾجسننؿ فقفننا -ب

ؽؾ القظا  ادػتنقح النذي قابت وصؽؾ للخذ ص

 .لق ع فقف

ٓ صنؽؾ احلالة الغازلة  لقس لؾجسؿ فقفا حجنؿ و -ج

 .قابتان  وٓ لؿؽـ آحتػاظ بف يف وظا  مػتقح

حالة البالزما  وهل ماز متللـ حيتنقي ظنذ ظندد  -د

 .متساو مـ الشحـات احلرة السالبة وادقمبة

-Boseحالنننة تؽننناقػ بنننقزه ألـشنننتالـ  اكظنننر  -#

Einstein condensation. 

proportion تـاشب 

proportion 

بتفام قابتنة ولسنؿك حالة مؼدارلـ متغنرلـ تبؼنك كسن

لبؼنك سنل . وهـاك تـاشب ظؽاالتـاشب ظـدئذ ضردلً 

 .افقف مدا  ادؼدارلـ قابتً 

proportional counter ظداد تـاشبي 

compteur proportionnel 

وهنق  .مفاز لؽشنػ انصنعاع ادنملـ وحتدلند كقظنف

لشننبف ظننداد مننالغر لؽـننف لعؿننؾ ظننذ فننرق كؿننقن 

ؽفربائقنننة أخػنننض  بحقنننث تؽنننقن صننندة الـبضنننة ال

متـاشنبة منع ظندد مزلئنات  ادتقلدة مـ مرور مسقؿٍ 

 ما لسؿح بؿعرفة كقع اجلسقؿ.وهذا الغاز ادتللـة 

proportional region مـطؼة التـاشب 

région de proportionnalité 

  يف أكبنقب ظنداد إصنعاع اد سؾَّطةجمال مـ الػؾطقات 

 .لؼع بغ فؾطقة ظداد مالغر وفؾطقة حجنرة السنحاب

لؽقن تضخقؿ الغاز فقف أكز منـ القاحند وٓ لعتؿند 

 ظذ الشحـة ادحّررة يف حادقة التللـ آبتدائقة.

protactinium بروتؽتقـققم 

protactinium 

  قةكقؿقنائل صنؾب فؾنزي مشنع صندلد السنؿِّ  صنرظـ
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ولـنتج منـ   يف خامنات الققراكقنقم السنرً  ارً زلظفر كن

  ظدده النذري Paتشعقع التقرلقم بالـسوكات. رمزه 

 اإكثننر اشننتؼرارً  231Pa  ظؿننر الـصننػ لـظننره 91

  231,0359شنننـة. كتؾتنننف الذرلنننة الـسنننبقة  32500

 oC 4026مؾقاكنف  وكؼطنة oC 1572اكصنفاره  كؼطنة

 .15,37كثافتف الـسبقة و

protection وقاية 

protection 

يف جمال انصعاع  أي إمرا  لتخذ بؼصد إكؼاص تعنّرض 

كق ع احلقامز القاققنة  أو ا ناذ  إلصعاع.لإصخاص 

 التدابر لتجـب اشتـشاق مقاد ذات كشاط إصعاظل.

protection survey مسح وقائي 

aperçu de protection 

تؼقننقؿ ٕخطننار انصننعاع ادرافؼننة لقمننقد ادننقاد ذات 

مـ بام فقفا  أو إكتامفا أو اشتعام ا الـشاط انصعاظل

 مصادر انصعاع.

protium بروتققم 

protium 

ولتنللػ منـ  1أحد كظائر ا درومغ. ظندده الؽنتع 

 بروتقن واحد وإلؽسون واحد.

proton بروتقن 

proton 

Gr: protos=أول 

صنننحـتف مقمبنننة وتسننناوي   وق دون ذريأمسنننقؿ 

صننحـة انلؽننسون بالؼقؿننة ادطؾؼننة. لشننؽؾ كننقاة ذرة 

ا نندرومغ وهنننق مسنننقؿ لنندخؾ يف تؽنننقلـ ًقنننع 

مننرة  وهننق  1836لؽننسون بننن الـننقى  أقؼننؾ مننـ ان

  1,6726231x10-27Kgبننننارلقن مسننننتؼر كتؾتننننف 

 .15m-10وقطره  1/2وشبقـف 

proton synchrotron شـؽروترون بروتقين 

synchrotron à protons 

لع سنننرظننذ ت اؽبننر جيعؾننف قننادرً الع دائننري قطننره سنننرم

  تصنؾ يف بعضنفا إػ االزوتقكات إػ ضاقات ظالقة مدً 

900GeV ع سنننر مكننام يفCERN ا. وهننق سنننريف شقل

مننـ حقننث ادبنندأ مشننابف لؾسننـؽروترون. لتحؼننؼ ادنندار 

ظنـ ضرلنؼ زلنادة صندة احلؼنؾ يف السنـؽروتقن الثابنت 

 متـاشبة مع الزلادة الـسبقة يف الؽتؾة. زلادةسنل ادغـطق

proton-proton cycle بروتقن-الدورة بروتقن  

cycle proton-proton 

الـننقوي إشاشننقة التننل  أحنند تػنناظالت آكنندماج

لعتؼد أهننا جتنري يف الشنؿس والـجنقم وتتقلند مـفنا 

الطاقة  وهل اكندماج هندرومغ وهؾقنقم أو اكندماج 

 هؾققم وهؾققم 

    
     

        
  

     
     

     
    

 ضاقة  
  

prototype كؿقذج أويل 

prototype 

Gr: proto=أول; tupos=صؽؾ 

تـػقننننذ متفقنننندي مـاشننننب لتؼقننننقؿ تصننننؿقؿ كظننننام 

قبننؾ أن لؽتسننب ادعننالر   لؾؿتطؾبننات اشننتجابتفو

 التصـقعقة لق عف يف آشتعامل.

pseudo force ققة زائػة 

pseudoforce 

  ققة طاهرلة مر مقمقدة بالـسنبة إػ ًقنع ادنراقبغ

مثا ننا   ولؽننـ لشننعر اهننا مراقننب يف ًؾننة ٓ ظطالقننة

 الؼقة الطاردة ادركزلة  الؼقة الـابذة(.

pseudo potential الؽؿقن الزائػ 

pseudo potentiel 

 اتؼرلب لسنتعؿؾ لقصنػ ادـظقمنات ادعؼندة وصنػً 

  فػل الػقزلا  الذرلنة لسنتعاض ظنـ الؽؿنقن امبسطً 

احلؼقؼننل الؽقلننقين الننذي تقمنند فقننف انلؽسوكننات 

سننؿك الؽؿننقن الداخؾقننة يف الننذرة بؽؿننقن فّعننال ل

 ودكغر.صنرالزائػ وهق الذي لدخؾ يف معادلة 
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pseudo vector  َّجف زائػمت  

pseudovecteur 

 .axial vectorاكظر 

psychrometer مؼقاس الرضقبة ذو ادحراريـ 

psychromètre 

Gr: psukhros=بارد; meter=مؼقاس 

يف ادختننزات لؼقنناس الرضقبننة  اأداة تسننتعؿؾ مالًبنن

حنرارة متامقؾنغ شننل مؼقا. لتللػ مـ الـسبقة يف اجلق

ؾة أحندمها مافنة معر نة ص  إػ مـب  ب   امعؾؼغ مـبً 

لؾفقا   وبصؾة أخر رضبنة مؾػقفنة بشناش مرضَّنب 

متصؾ بحقض مائل صغر ظـ ضرلنؼ فتقنؾ. ظـندما 

لتبخر ما  الشاش تزد البصؾة فقـشل فنرق يف دٓلتنل 

 ادحرارلـ لتققػ ظذ درمة رضقبة اجلق.

 

pulley بؽرة 

poulie 

تغننر حامننؾ   واحنندة مننـ ظنندد مننـ أٓت البسننقطة

الؼننقة ومفتفننا وٓ تغننر صنند ا بقاشننطة احلبننال أو 

السققر. وهل بشنؽؾ قنرص لندور حنقل ّنقر و نا 

أو ّززة لؿنر ظؾقفنا   حافة مسطحة لشد ظؾقفا السر

   أو مسـّـة لؿر ظذ أشـاهنا مـزلر.احلبؾ

pulsar كبَّاض 

pulsar 

كجؿغ كسوكقغ لدور أحدمها حنقل أخنر  زوج مـ

بصننقرة مماقؾننة سنننل كفرضق إصننعاعولشننعان حزمننة 

لؾحزمة الضقئقة الدوارة الصنادرة ظنـ مـنارة بحرلنة 

 .ات ْرصد بصقرة كبضات مـتظؿة مدً 

pulse َكبَضة 

impulsion 

ا نننطراب يف مؼننندار فقزلنننائل كالتقنننار أو التننننقتر 

. ادورًلنن قصننرة  وقنند لتؽننرر منندةالؽفربننائل لنندوم 

 ظـد تؽرارها.ودور لؾـبضة شعة وظرض زمـل 

pulse amplifier مضخؿ الـََّبَضات 

amplificateur d'impulsions 

  لقضّخؿ كبضات كفربائقنة اًص قؿ خصصؿّ ممضخؿ 

 يف أصؽا ا. امؾحقطً  ادون أن حيدث تغقرً 

pulse counting rate معدل ظّد الـََّبَضات 

taux de comptage d'impulsions 

ظدد الـبضنات يف واحندة النزمـ  ولؿؽنـ احلصنقل 

 ظؾقف بقاشطة ظداد لؾـبضات يف مدة زمـقة ّددة.

pulse generator مقلد كبضات 

générateur de pulsations 

 .impulse generator اكظر

pulse height discriminator 

 ـََبَضات بسعاهتاالممقز 

discriminateur de l'amplitude des impulsions 

ـبضات تتجاوز شع ٓ ل ٓ لستجقب إ ة.ققؿة  ا اظداد   معـق

pulverizer ِمْسَحَؼة 

pulvériseur 

أداة تسننتعؿؾ لتػتقننت الؽتننؾ الصننؾبة وحتقلؾفننا إػ 

 مسحقق أو معؾفا كاظؿة.

pump ة  ِمَضخَّ

pompe 
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لسننتعؿؾ لرفننع الننذرات أو سنننل إصننعاع كفرضق -1

 .اجلزلئات إػ مستقى ضاقة أظذ

منننا إػ داخؾفننا مننـ مـػنننذ  سننحب شننائاًل آلننة ت -2

 الػ مؽتسننبً صنننروتطننرده مننـ مـػننذ التالنندخقل 

 ضاقة حركقة كبرة.

 

pupil of the eye بمبم العغ 

pupille de l'œil 

تتقشننع يف الظننالم   الػتحنة ادركزلننة يف قزحقننة العننغ

 وتضقؼ يف الضقا .

purity كؼاء؛ صػاء 

pureté 

 .متجاكسة خالقة مـ الشقائب حالة مادة -1

درمة كؼاوة أحد إلقان إولقة وظندم امتزامنف  -2

 بالؾقكغ إولقغ أخرلـ.

Purkinje effect مػعقل بقركـج 

effet Purkinje 

حساس العغ بإمقاج الطقلؾنة إمػعقل لتـاقص فقف 

  حساشننفا بادقمننات الؼصننرةإظة أكننز مننـ سنننرب

بننبط  كنناٍف لسننؿح  ظـنندما تتـنناقص صنندة ان ننا ة

 لؾعغ بالتؽقػ.

push-pull amplifier مضخؿ دفع جذب 

amplificateur push-pull (symétrique) 

صننناممغ متامقؾنننغ أو  عؿؾمضنننخؿ متنننقازن لسنننت

تراكزشتقرلـ لعؿالن ظذ تضاد يف الطقر ولضنخامن 

 ظؾقف. سؾَّطةانصارة اد  

 

pycnometer دورق الؽثافة 

pycnomètre 

صغر معنالر احلجنؿ لسنتعؿؾ لؼقناس  وظا  زمامل

 الؽثافة أو الؽتؾة احلجؿقة لؾجقامد والسقائؾ.

 

pyranometer مؼقاس اإلصعاع الساموي 

pyranomètre 

ة صننرمفاز لؼقاس الشدة الؽؾقة لإلصنعاع النقارد مبا

أصننفر  .مننـ الشننؿس  ولإلصننعاع السنناموي ادـتثننر

لتنللػ منـ قنرص  النذي Eppleyأكقاظف مفاز إبع 

شقدا  تسخـان بانصعاع ولؼاس  بحؾؼةأبقض ّاط 

الػرق بغ درمتل حرارة الؼرص واحلؾؼنة بؿزدومنة 

مع صدة انصعاع. لسؿك  اكفرحرارلة فقؽقن متـاشبً 

 .solarimeter األًض 
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pyroelectric crystal بؾقرة كفركارية 

cristal pyroélectrique 

كفربا  كارلنة  مثنؾ التقرمنالغ وأحنادي بؾقرة تظفر 

ؾػات الؾقتققم وشنؽر الؼصنب وتقتاكنات  هقدرات ش 

 البارلقم الؽفرحدلدلة.

pyroelectricity كفرباء كارية 

pyroélectricité 

تقلقد صحـات كفربائقة متعاكسة يف هنالتل ّقر بعنض 

 البؾقرات  مثؾ التقرمالغ  بسبب تغر درمة احلرارة.

Pyroheliometer الؽعسـي مؼقاس اإلصعاع الشؿ  

pyroheliomètre 

مفنناز لسننتعؿؾ لؼقنناس كؿقننة انصننعاع الؽننع مننـ 

ولسنتبعد   ظذ شطح ما االشؿس الذي لسؼط كاطؿقً 

 خمتؾػة. مبادئالضق  ادتـاقر وهق لعؿؾ وفؼ 

pyrometer 

 ، برومسمؼقاس درجات احلرارة العالقة

pyromètre 

  كحنرارة اعالقة كسبقً مفاز لؼقاس درمات احلرارة ال

  إفران. معظؿ هذه ادؼالقس تعؿؾ بؼقاس انصعاع

  الصادر ظـ اجلسؿ الذي لراد ققناس درمنة حرارتنف

ظنننـ بعننند. إن مؼنننالقس درمنننات احلنننرارة العالقنننة 

الضننقئقة تؼننقس درمننة حننرارة إمسننام ادتقهجننة 

بػتقننؾ متننقهج ذي درمننة حننرارة  الً صنننربؿؼاركتفننا ب

 معؾقمة قابؾة لؾضبط.

 

pyron برون 

pyron 

واحنندة الؽثافننة ادسنناحقة لؾؼنندرة  وتسنناوي الؽثافننة 

ادساحقة لؾؼدرة الـاجتة مـ فعؾ حرلنرة دولقنة تعؿنؾ 

باكتظام ظذ مساحة شنـتؿس مربنع واحند مندة دققؼنة 

 واط بادس ادربع. 69793واحدة  أي ما لساوي 

Pyrone detector مؽشاف بروين 

detecteur de Pyrone 

مؽشاف بؾقري حيدث فقف التؼقلؿ بغ برلت احلدلد 

 والـحاس  أو أي كؼطة معدكقة أخرى.

Pythagorean theorem كظرية فقثاغقرس 

théorème de Pythagore 

تـص ظذ أن مساحة ادربع ادؼام ظذ وتر مثؾث قنائؿ 

تساوي جمؿقع مساحتل ادربعغ ادؼامغ ظذ  نؾعل 

 ائؿة.الزاولة الؼ

*   *   * 
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 Q Q factorعامل اجلودة؛ العامل 

facteur Q 

 .quality factorاكظر 

q point كؼطة العؿل 

point q 

 .operation pointاكظر 

 Q-switch ؛ مػتاح اجلودةQمػتاح 

commutateur de Q 

ـات داخل املجاوب فقفا وضع  آلقةٌ  بعض أكواع املوهِّ

 .Qالضوئي لؾقزر، فتمدي إىل تـاقص عامل جودته 

 Q Q-switching، تعديل اجلودة Qتعديل 

commutation en Q 

تؼـقة يؿؽن أن يولد الؾقززر ازا مزمزة خزرٍج ك.ضزقة. 

تسززؿه هززله التؼـقززة بتولقززد ك.ضززات ضززوئقة  رو ززا 

مما يؿؽن أن يـتجه الؾقزر كػسه  ا، أعىل كثيً اعالقة جدً 

لو كان يعؿل ذم كؿط املوجة املستؿرة. يزمدي تعزديل 

اجلززززودة إىل معززززد ت تؽززززرار ك.ضززززات أخػززززض، 

 وطاقات أعىل، ومدة أطول.

QED حتريك كفربائي كؿومي 

QED 

 .quantum electrodynamicsاكظر 

quadrant electrometer مؼقاس كفريب ربعي 

électromètre à quadrant 

أداة لؼقاس الشحـة الؽفربائقة عن طريز  مركزة رزػرة 

رققؼزة معؾؼزة بسزؾن مزن الؽزوارتز تزدور بزت ربعقزات 

معدكقة، ُتدخل الشحـة عىل الشػرة فقػتل السؾن زاوية 

متـاس.ة مع فرق الؽؿون بت زوجزي الربعقزات بؿعـزى 

 .اأن كل ربعت متؼابؾت موصو ن كفربائقً 

 

quadrantal angle زاوية ربعقة 

angle des quadrants 

 درجة أو  90زاوية تساوي 
 

 
وبة بعزدد ضزرراديان م 

 صحقه موجب أو سالب أو صػر.

quadrantal point جفة فرعقة 

point inter-cardinal 

أي جفة من اجلفات األربع الؽائـة ذم مـتصف املسافة 

قي، اجلـززوب شزززربززت جفتززت أصززؾقتت، أي الشزز ل ال

 اقي، اجلـوب الغريب، الش ل الغريب. تعرف أيًضزشزرال

ذم مزززت تسزززؿى  intercardinal pointبالتسزززؿقة 

 .cardinal pointsاجلفات األصؾقة باسم 

quadratic تربقعي 

quadratique 

Lat: quadra=مربع 

صقغة رياضقة من الدرجزة الثاكقزة ذم وامزد أو ِصػة لِ 

 أكثر من املجاهقل الداخؾة فقفا.

quadratic equation معادلة من الدرجة الثاكقة 

équation quadratique 
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أي مدودية معادلتفا من الدرجة الثاكقة ومن الشؽل 

هلا جلران مؼقؼقان إ ا كزان            

، وجززلر مضززاعف إ ا           املؿقززز 

 .     ، وجلران عؼديان إ ا كان   كان 

quadratic formula  تربقعقةصقغة  

formule quadratique 

 هلا مالن مها           صقغة من الشؽل 

  
   √       

  
 

quadratic Stark effect 

 مػعول شتارك الرتبقعي

effet quadratique de Strak 

اكػالق اخلطزو  الطقػقزة لؾزلرات ذم مؼزل كفربزائي 

يتـاسززب هززو  اتـزززاح فقززه مسززتويات الطاقززة مؼززدارً 

ومربع احلؼل الؽفربائي، وتـزاح كل املستويات كحو 

 .لدكقاالطاقات ا

quadratic surface سطح من الدرجة الثاكقة 

surface quadratique 

ف بؿعادلززة مززن الدرجززة الثاكقززة سزززي سززطه هـد يعززر 

 .quadric اأيًض  يسؿى

quadrature تراُبع 

quadrature 

 .درجة أو ربع دورة 90مالة يؽون فقفا فرق الطور  -1

الوضزززع الزززلي تشزززؽل فقزززه الشزززؿس واألر   -2

 والؼؿر زاوية قائؿة.

quadric سطح تربقعي 

quadratique 

 .quadratic surfaceاكظر 

quadrilateral رباعي األضالع 

quadrilatère 

ه أربع قطع مستؼقؿة وتتؼزاطع حتد  سزي أي رؽل هـد

زاويززة، مشززؽؾة أربززع زوايززا بززت كززل قطعتززت مـفززا 

 كاملستطقل ومتوازي األضالع.

quadripole  طقطا األرباعي  

quadripôle 

دارة كفربائقززة أو جفزززاز كفربزززائي لززه زوجزززان مزززن 

 األطراف، مـفا طرفان لؾدخل وطرفان لؾخرج.

quadruple point كؼطة رباعقة 

point quadripolaire 

درجة احلرارة التي تؽون عـدها أطوار املادة األربعزة 

مالة توازن، مثل حمؾول مش.ع حيتوي عزىل فزائض ذم 

 من امللاب.

quadrupole  طقطا األرباعي  

quadripôle 

مـظومة مملػة من قط.اكقت كفربائقت أو مغـطقسزقت 

متساويت بؼقؿة عزمقف  ومتعاكست با دماه وتػصل 

 بقـف  مسافة صغية.

quadrupole moment  عزم رباعي األطقطا 

moment quadripolaire 

مؼزززدار يؿّقزززز تزززوزع الشزززحـة أو التؿغزززـط. راجزززع 

electric quadrupole moment. 

qualitative analysis حتؾقل كقػي 

analyse qualitative 

حتؾقل عقِّـة من غاز أو سائل أو صؾب أو مززيج مـفزا 

واجلزززلور الػعالزززة أو  صززززربغقزززة معرفزززة هويزززة العـا

كة هلا.املرك    .ات املؽوِّ

quality factor عامل اجلودة 

facteur de qualité 

ذم وضززززع  RCL مفتزززززةٍ  دارةٍ ققززززاس لؽػززززا ة  -1

فزرق الؽؿزون بزت  كسز.ةالتجاوب وهو يسزاوي 

الردِّي إىل التوتر بت طرذم الدارة،  صزرطرذم العـ
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 :وحيسب بالعالقة

  
   

 
 

 

    
 

 .ك.ض التجاوب   مقث 

الزززلي يـ.غزززي أن  ذم الػقزيزززا  الـوويزززة، العامزززل -2

ززة مؼززدرة بززالراد أو ضزززرتُ  ب بززه اجلرعززة املُؿتص 

الغراي لؾحصزول عزىل كؿقزة تعزّن عزن التشزعقع 

 رخاص املتعرضت له.اللي استفدف األ

quality of sound صابع الصوت 

qualité de son 

صػة لؾصوت تـشل من التوافؼقات التي ترافؼه دمعزل 

سززي التزواتر األسااأل ن متقز بزت صزوتت هلز  كػزس 

 .timbre اوالشدة. تسؿى أيًض 

quanta  ُؿومك  

quanta 

وهزي طاقزة الػوتزون. راجزع  quantumمػردها كم 

quantum. 

quantification   يتؼدير كؿ  

quantification 

  ما، كز  ذم تط.قؼزات رزيإعطا  ققؿة عددية لؼقاس 

 احلاسوب أو عؾم الـػس وغي  لن.

quantitative analysis ي  حتؾقل َكؿ 

analyse quantitative 

حتؾقل عقـة من غاز أو سائل أو صؾب بغقة معرفة كؿقات 

كة هلا. صزرالعـا  واجللور الػعالة واملرك.ات املؽوِّ

quantity كؿقة 

quantité 

ي، يستعؿل سزرعدد موجب أو سالب، صحقه أو ك

 لؾد لة عىل ققؿة مؼدار قابل لؾؼقاس.

quantity of motion االكدفاع؛ كؿقة احلركة 

quantité de mouvement 

 .momentumاكظر 

quantization َتْؽؿقة 

quantification 

العؿؾقة املستعؿؾة ذم اإللؽرتوكقات واحلوس.ة إلكشا  

يتغزي باسزتؿرار،  اعة متثزل مؼزدارً مجؾة  ات ققم متؼطِّ 

وتعطى هله الؼقم بؿضاعػات كؿقزة معقـزة، بزدل أن 

 ؿرار.تؽون متغية باست

quantized ى  ُمَؽؿَّ

quantifié 

مززن ومززدات متؼطعززة تسززاوي  امؼززدار يؽززون مؽّوًكزز

 لؽؿقة أساسقة مثل الطاقة وا كدفاع. اصحقحً  امضاعػً 

quantum )كمٌّ )مجعفا كؿوم 

quantum 

Lat: quantus= ّكم 

أقل كؿقة يؿؽن أن تتغي اا املؼادير الػقزيائقزة جلؿؾزة 

الزاوي. و  يؽزون تغزي هزله ما، كالطاقة وا كدفاع 

وبؿؼادير هي مضزاعػات  ابل متؼطعً  ااملؼادير مستؿرً 

 صحقحة لؾؽزم  ي الصزؾة. فػزي الطاقزة تعتزن طاقزةُ 

 .quantaالطاقة. مجعفا  الػوتون كم  

quantum condition ط كؿوميشـر  

condition quantique 

 ػر  عىل مؼدار فقزيائي جلعؾه مؽّؿى.  اللي يُ شزرال

quantum efficiency مردود كؿومي 

rendement quantique 

متوسزززط عزززدد اإللؽرتوكزززات الصزززادرة بزززاملػعول 

الؽفرضوئي من مف.ط ضوئي لؽزل فوتزون ذم خؾقزة 

 اضزززوئي. يسزززؿى أيًضززز كفرضزززوئقة أو مضزززاعٍف 

quantum yield. 

quantum electrodynamics (QED) 

 حتريك كفربائي كؿومي

l'électrodynamique quantique 
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سزززي عؾززم مززتم بدراسززة خززواص اإلرززعاع الؽفرطق

والطريؼة التزي يتزر ر ازا مزع املزادة املشزحوكة بتط.قز  

 اكظريززة املقؽاكقززن الؽؿززومي الـسزز.وي. يسززؿى أيًضزز

quantum theory of light. 

quantum electronics إلؽرتوكقات كؿومقة 

électronique quantique 

قؽاكقزززن املفزززرع مزززن اإللؽرتوكقزززات يط.ززز  م.زززاد  

 ذم دراسة الـ.ائط اإللؽرتوكقة وتشغقؾفا. وميالؽؿ

quantum emission إصدار كؿومي 

émission quantique 

إصدار الطاقة عىل رؽل كؿوٍم مـػصؾة، مثل إصدار 

 الػوتوكات.

quantum hypothesis الػرضقة الؽؿومقة 

hypothèse quantique 

الؼائؾة بلكزه يؿؽزن ملؼزدار فقزيزائي أن يلخزل الػرضقة 

عة من الؼقم. من أمثؾتفا قاكون بالكزن، جمؿوعة متؼطِّ 

 سومرفقؾد.-  ذم كظرية بورشزروال

quantum mechanical picture 

 صورة كؿومقة

image quantique 

الصورة التي كحصزل عؾقفزا لعؿؾقزة فقزيائقزة بتط.قز  

وهززي خمالػززة لؾصززورة  قواعززد املقؽاكقززن الؽؿززومي

التؼؾقديززة التززي ُقِػزز  ذم تػسززي كثززي مززن الظززواهر 

 الػقزيائقة عىل املستوى املجفري.

quantum mechanics املقؽاكقك الؽؿومي 

mécanique quantique 

كظرية تعتؿد عىل الػؽزرة الؼائؾزة بزلن معظزم املؼزادير 

الػقزيائقة كالطاقزة وا كزدفاع الززاوي وغيهزا تلخزل 

تؿرار. وتػزرت  هزله زززي باسزتغززمتؼطعة و  ت ً  زقزق

الـظرية أن لؾجسق ت ط.قعة موجقزة وقزد اسزتعؿؾفا 

مززاكس بالكززن لتػسززي إرززعاع اجلسززم األسززود، كزز  

تػسزي املػعزول الؽفرضزوئي ومػعزول عىل ساعدت 

 كومتون وطقف اهلدروجت.

quantum numbers أعداد كؿومقة 

nombres quantiques 

سزتعؿل أو كصف صحقحة ت جمؿوعة أعداد صحقحة

لتحديزززد مالزززة مـظومزززة ذم املقؽاكقزززن الؽؿزززومي. 

 ا، تتحدد متامً فحركة إلؽرتون مول كواة  رة ما، مثاًل 

سززي بلربعة أعداد كؿومقة هي العزدد الؽؿزومي الرئق

n  ويلخززززل الؼززززقم الصززززحقحةn,...,2,1 والعززززدد ،

 0ويلخزل الؼزقم الصزحقحة مزن   الؽؿومي السؿتي 

الزززلي  mسززززي ، والعزززدد الؽؿزززومي املغـطقn-1إىل 

 امزززرورً    إىل    يلخزززل الؼزززقم الصزززحقحة مزززن 

ققؿة والعدد الؽؿومي السز.قـي      بالصػر أي 

s  1/2-أو  1/2+اللي يلخل إمدى الؼقؿتت. 

quantum of magnetic flux 

 كمُّ التدفق املغـطقيس

quantum du flux magnétique 

 باملادة األساسقة ما دامت كاقاًل تعؾ  ت   ةفقزيائق ة ابت

 ⁄         سززب باملعادلززة حت    ا، رمزهززافائًؼزز

. (Wb)فقززززن  2,0678x10-15العدديززززة  اوققؿتفزززز

 يسؿى مؼؾزوب كزم التزدف  
  

جوزفسزون  ة ابتز ⁄

 .  بز  اويرمز هل

quantum physics 

 الػقزياء الؽؿومقة؛ فقزياء الؽم

physique quantique 

فزززرع مزززن الػقزيزززا  يسزززتعؿل مػزززاهقم املقؽاكقزززن 

الؽؿومي، ويتـاول دراسة اخلزواص املجفريزة لؾز دة 

 وتػسي سؾوك اإللؽرتوكات واللرات فقفا.

quantum state حالة كؿومقة 

état quantique 

مالة ملـظومة تتؿقز بؿجؿوعة من األعداد الؽؿومقزة 
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ومُتثل بدالزة  اتقزة. طاقزة كزل مالزة مضز.وطة ضزؿن 

ولؽززن  ،احلززدود املػروضززة بؿوجززب م.ززدأ ا رتقززاب

مؼزل قزوة. تسزؿى احلزا ت  سزؾقطيؿؽن أن تتغي بت

ية.  التي هلا طاقة وامدة باحلا ت املـط.ؼة أو املرتدِّ

quantum statistics إحصاء كؿومي 

statistique quantique 

إمصا  مزتم بتزوزع جمؿوعزة مزن اجلسزق ت األولقزة 

 اأو األيوكزات أو اجلزيازات وفًؼز املت  ؾة، أو اللرات،

 لطاقا ا بت احلا ت الؽؿومقة املؿؽـة.

quantum theory الـظرية الؽؿومقة 

théorie quantique 

كظريززة ذم الػقزيززا  م.ـقززة عززىل امل.ززدأ الؼائززل بززلن املززادة 

الطاقزة والطاقة هل  خزواص جسزقؿقة وموجقزة، وأن 

تغيا زا  ات ط.قعة متؼطِّعة ولقست مستؿرة حتزدث 

 بؿضاعػات ققؿة صغرى.

quantum theory of light 

 كظرية الضوء الؽؿومقة

théorie quantique de la lumière 

 .quantum electrodynamicsاكظر 

quantum yield مردود كؿومي 

rendement quantique 

 .quantum efficiencyاكظر 

quark ُكواْرك 

quark 

ن أسا ، أي لؾجسق ت التزي هلزا لؾفدروكاتسزي مؽوِّ

دور ذم التر رات الؼوية. مل ُتر الؽواركات كجسزق ت 

، لؽن وجودهزا قزد تلكزد ذم دمزارب الت.عثزر امرة أبدً 

بطاقزززات عالقزززة، وبالتـزززا رات التزززي رصزززدت ذم 

خززززواص اهلززززدروكات. تعززززد الؽواركززززات أصززززغر 

اجلسق ت األساسقة الداخؾة ذم تؽوين املزادة مسزب 

وهي مزن فازة الػرمقوكزات األولقزة، املعارف احلالقة، 

، 1-أو  0، وغرابة 1/3، وعدد باريوين 1/2وهلا س.ت 

. تصززـف ذم سززت كؽفززات 1+أو  0وفتـززة حسززحر  

ولؽزل مـفزا  (t)وقؿة  (c)وفاتن  (u) الث هي فوق 

مززن رززحـة النوتززون. و ززالث  2/3رززحـة تسززاوي 

ولؽزل  (b)وقزاع  (s)وغريزب  (d)أخرى هزي حتزت 

من رحـة النوتون. ولؽل  1/3-ي مـفا رحـة تساو

وامد من هزله الؽواركزات السزتة كزوارك مضزاد  و 

 رحـة معاكسة.

quarter-wave plate صػقحة ربع موجقة 

lame quart d'onde 

لومة رققؼة مزن املقؽزا أو مزن أي مزادة  ات اكؽسزار 

 ذم الطزور يسزاوي  امضاعف، و ات  خن يولِّد فرقً 

 
.ة الشا ة لؾضو  اللي  ⁄  .ة العادية واملركِّ بت املركِّ

ل هززله الصززػقحة الضززو  املسززتؼطب  جيتازهززا. حتززوِّ

 وبالعؽس. اإىل ضو  مستؼطب خطقً  ادائريً 

quartz كوارتز؛ مرو 

quartz 

ل لؾصخور مملف من السزؾقؽا ال.ؾوريزة معدن مشؽِّ 

 ، يت.ؾور ذم املـظومزة SiO2ح ـائي أكسقد السؾقسقوم 

الثال قززة التـززا ر ويـتؿززي إىل املجؿوعززة اجلزئقززة مززن 

الـظززام املعقـززي. وهززو بؾززورة كفرضززغطقة، يسززتعؿل 

 ااكؽسززارً  اكفزززازة كفرضززغطقة. ويـززتج أيًضزز اكثززيً 

مسزززب سزززّؾم مزززوس،  7. ت.ؾزززس قسزززاوته امضزززاعػً 

، وهزو ا،   لون لزه إ ا كزان كؼًقز2,55وكثافته الـس.قة 

يزز  زجززاجي يتؾززون بسزز.ب الشززوائب، رززػاف  و بر

 ووفرة ذم الط.قعة. اوهو أكثر املعادن اكتشارً 

quasi Fermi level شبه مستوى فريمي 

quasi niveau de Fermi 

هو مستوى فيمي آخر يصزف إسزؽان كزل كزوع مزن 

 مـػصززاًل  امززامالت الشززحـة ذم كصززف كاقززل وصززػً 

عـدما يزاح إسؽاهنا عن وضع التوازن بس.ب كؿزون 

كفربائي خارجي أو بتعرضه لضزو  طاقتزه أكزن مزن 
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فرجة الطاقة ذم كصف الـاقل. وذم كؾتا احلالتت حُتَؼن 

مـفزا إلؽرتوكات و ؼوب فتزداد كثافتفا إىل ققم أعزىل 

 وضع التوازن. ذم

quasi static transformation 

 ل شبه سؽوينحتوُّ 

transformation quasi statique 

و  اخلارجقة ب.ط  رديد بحقث شزرحتّول تتغي فقه ال

 يؿؽن اعت.ار اجلؿؾة ذم مالة توازن ذم أية حلظة.

quenching إسؼاء؛ إصػاء 

étouffement; supression 

 ازيع ملزادة حغالً.زرزززسززذم عؾم املواد هزو التنيزد ال -1

الػززو    لتحسززت خززواص معقـززة كالؼسززاوة 

. جيزززري  لزززن بغؿزززس املزززادة ذم املزززا  أو مزززثاًل 

 .الزيت وغي  لن

تث.ززقط ا كػززراس املسززتؿر ذم عززداد غززايغر مززولر  -2

 .ابحقث حيس باأليوكات املارة فقه جمددً 

quenching circuit دارة إصػاء 

circuit d' extinction 

دارة حتؼ  إطػا  أك.وب عداد غايغر بتخػقض كؿزون 

 الؽؿون.اه املركزي أو عؽس هلا سزرم

quiescent current عؿلتقار ال  

courant de repos 

 عالتقزززار الزززلي جيزززري ذم الزززدارة عـزززدما   قضززز

 إلرارة خارجقة.

quiescent point كؼطة العؿل 

point de repos 

 .operation pointراجع 

*   *   * 
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- R -
R-meter مؼقاس الروكتجن 

R-mètre 

 ااع  إأي أداة معاارة ة يؼقاارس اي االةـ دعطاال  اا ة 

ـ   غرمر وإ ع  ايسقـق  وغريهر مـ اإل عرعرت املمةِّ

 مؼ رة بري وك جـ.

rabbit system مؽوك هوائي 

furet 

وعرء صغري ة ح ك باروقاء املضاغقض ناؿـ أك اق  

يـؼؾ عقِّـ  بسا ع  مـ مقنع ةؼع مثًًل داخؾ مػرعاؾ 

أبحااارث مؼ مقناااع  خااا  هاااق ماااثًًل   ااا   قؿقااارء 

 ـ  ودراس  كردج ذيؽ.م عرعق  بؼص  دشعقع ايعقِّ 

racemic راسقؿي 

racémique 

 جازءان م ساروةر ايزةتارتم  َّب عضقي مزج فقاف 

ايثاار  مقاارمـ وم خاارةؾػ أمهاا  ر  صاارِوَغْػ مااـ مُ 

ااب  مقرسااا  فق ػااركك فعًل اار ايضااقوقرن وةؽااقن امل  َّ

 رل نقوًقر.فعَّ  ايـردج غري

rad راد 

rad 

 SIيف ايؿؾا  اي ويقا  وامه ة اي ع  اإل عرعق  املؿ صا  

. (rad = 10-2 Gy 1دسروي سـ ل غ اي وامها   وهل 

بلهنار اي عا  املؿ صا  يطر ا   CGSفت يف ايؿؾ   ِّ عُ 

مرغاا  يف ايغاا ام ايقامهاا  مااـ املااردة  أي  100 اا رهر 

جاااقل يف ايؽقؾاااقغ ام.   صاااا  ماااـ ع اااررة  0,01

Radiation Absorbed Dose. 

radar رادار 

radar 

كظاارم ةساا عؿؾ  ر اا  إمااقاج اي ادةقةاا  يف مهزماا  

مقّجف  د سؾ مؼ ايسؿ امل اد  شاػف ود ةا  مق عاف 

د ُبع  ايسؿ يف مسرر احلزما  ماـ و قرس بُ  ع ه  وحي َّ

 حلظ اال مرساارلمع فاا  املاا ة ايزمـقاا  املـؼضااق   بااػ 

. واي سااؿق  فر عااـ ايسااؿواساا ؼ رل مـعؽساا ايطر اا 

 radio detectionمش ؼ  مـ أواوؾ  ؾامت ايع اررة 

and ranging. 

radar beacon راداري ـارم  

balise-radar 

زة اس جرب  إل اررة  جفرز إلرسرل م ررة رادةقة  م مَّ

ازة   ردم  مـ  رو ة أو سػقـ . ُدساَ عؿؾ اإل اررة امل مَّ

 بع وٍذ مـ   ؾ املًّلح ي عقػ مق عف.

radar telescope ِمؼراب راداري 

téléscope radar 

مؼاا ا  يؾؽشااػ عااـ إجساارم ود ةاا  مقا عفاار 

إمااااقاج اي ادةقةاااا   عاملواجتااااره مه   فاااار برساااا 

 واكعؽرسفر عـ هذه إجسرم.

radial  ّعيكصف قطري؛ ِش  

radial 

Lat: radius= كصػ ايؼط 

ة َّجاف كحاق كؼطا  ترب ا  ؼطا  واياملحؿقل عا  كصاػ 

 ةؼرت  مـفر أو ة  ع  عـفر.

radial acceleration تسارع قطري 

accélération radiale 

 .centripetal accelerationاكظ  

radial astigmatism كؼطقة قطرية ٓ 

astigmatisme radial 

ٓ كؼطق  كر ت  عـ ورود إ ع  ايضاقوق  عا  كظارم 

 مروؾ ع  املحقر اي صا ي يؾـظرم.بصا ي يف اجتره 
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radial diffusion  ّعياكتثار ِش  

diffusion radiale 

اك ثرر يف عؿاقد دؾقاؾ برٓس شاا ا  يف اجتاره كصاػ 

 ط ي. مذا مُهؼـت ايعقِّـ  يف م  ز ايعؿقد فنهنر دـ شا  

  ط ًةر ويف اجتره  قٓ  أةًضر.

radial distribution function 

 الشّعيدالة التوزع 

fonction de la répartition radiale 

دسااااروي م قسااااط ايؽثرفاااا  ايع دةاااا      𝜌داياااا  

 rيؾجزةتاارت  وسااقب  يف  ااؾ آجترهاارت عاا  اي عاا  

 مـ جزيء معػَّ يف ايسروؾ.

radial Doppler effect مػعول دوبؾر قطري 

effet Doppler radial 

 مػعقل ةـشل عاـ دغاري داقاد  اإل اعرك ايؽف  قساال

ايصردر عـ جسؿ م حا ك يف اجتاره ايساا ع  ايـسا ق  

 بقـف وبػ اي اص .

radial quantum number طدد كؿومي قطري 

nombre quantique radial 

 .principal quantum numberاكظ  

radial vector متَّجه قطري 

vecteur radial 

م َّجف ةـطؾؼ ماـ م  از ايا او ة مؼ مقناع ايساؿ 

 ع  وقطفر.

radial velocity سـرطة قطرية 

vitesse radiale 

م  ِّ اا  سااا ع  جسااؿ ماار وبخرصاا  جاا م ساااموي  

 مقجف  ع  خط مس ؼقؿ ةؿ   مـ ايـرظ  مؼ ايسؿ.

radial-beam tube ِصامم حزمة قطرية 

canal expérimental radial 

  د ور فقف مهزم   ط ة  ماـ اإليؽرتوكارت أك ق  ُ ْ 

داو ًةار بقاساط  مهؼاؾ مغـطقساال كحق أكقدات م ّد   

 خررجل دّوار.

radian راديان 

radian 

وهل زاوةا  م  زةا   وامه ة  قرس ايزواةر يف املس قي

يف داو ة دّ  ع  وقطفر  قًسار  قوار ةساروي كصاػ 

   (Radius-angle)ايؼطااا  وايؽؾؿااا  مشااا ؼ  ماااـ 

  واي ادةارن درجا  360عاردل درادةرن  2πيذيؽ فنن 

 درج  دؼ ةً ر. 57ايقامه  ةعردل 

radiance إشعاطقة 

radiance 

 عـااف بريؼاا رة اي اا فؼ اإل ااعرعل ملـ ااع نااقول ةعاا َّ 

اإل عرعق  امل  فؼ  مـ وامه ة ايزاوة  املجساؿ  يؽاؾ 

وامهاا ة مااـ املسااارمه  ايعؿقدةاا  عاا  اإل اااعرك أي 

 بريقاض يف ايس ريادةرن يف املرت امل بع.

radiant density الؽثافة اإلشعاطقة 

densité de rayonnement 

 ؿقاا  ايطر اا  اإل ااعرعق  يف وامهاا ة احلجااؿ ودؼاارس 

بقامه ة ايقل/م
1
. 

radiant energy صاقة إشعاطقة 

énergie radiante 

  ر   دـ ؼؾ برإل عرك ايؽف  قسال.

radiant exposure التعرض اإلشعاطي 

dose, exposition 

ايطر ااا  اإل اااعرعق  ايؽؾقااا  ايسااار ط  عااا  وامهااا ة 

ايساؿ املعا ل يع اعرك  وهاق ةساروي املسرمه  يف 

 اي ؽرمؾ ايزمـل يؽثرف  اي  فؼ اإل عرعل.

radiant flux تدفق إشعاطي 

flux de rayonnement 

معاا ل داا فؼ ايطر اا  اإل ااعرعق   ودؼاارس بااريقاض  
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 .   ورمزهر

 .radiation fluxو radiant powerدسؿك أةًضر 

radiant heating تسخع باإلشعاع 

chauffage par rayonnement 

مـظقم  ي سخػ م ـك برحل ارة املـ عث  مـ مـ اع مهارر 

 دقررات احلؿؾ. وٓعـ   ةؼ اي قصقؾ  ٓ

radiant intensity شدة إشعاطقة؛ شدة اإلشعاع 

intensité de rayonnement 

ا   مؼقرس  ؿق  اإل عرك املـ عا  ماـ مـ اع كؼطال ةعَّ

 ناؿـعـفر   ا فؼ م اعرعل ةـطؾاؼ ماـ هاذا املـ اع 

 .Ieوامه ة ايزاوة  املجّسؿ   رمزهر 

radiated power قدرة إشعاطقة؛ قدرة اإلشعاع 

puissance rayonnée 

 .radiant fluxاكظ  

radiation إشعاع 

radiation; rayonnement 

مص ار ايطر   أو كؼؾفار عا  هقتا  أماقاج  ف  قساق  أو 

جسااقامت مشااحقك   ريسااقامت أيػاار واإليؽرتوكاارت 

 واي ودقكرت  أو جسقامت غري مشحقك   ريـرتوكرت.

radiation beam حزمة إشعاع 

faisceau de rayonnement 

سقؾ ماـ م اعرك  ف  قساال أو جساقامت مشاحقك  

 رإليؽرتوكرت أو إةقكرت اي ل  ا  دؽاقن ُمساا ع  

ف  مؼ ه ف معػ وذات مؼطع و َّ   د.ومقجَّ

radiation constant ثابتة اإلشعاع 

constante de rayonnement 

ترب   د د ط بريطر   ايؽؾقا  اي ال ةشاعفر جساؿ أساقد 

 .7,5657x10-16 J.m-3.K-4 قؿ فر ايع دة  

radiation counter طداد ادسح اإلشعاطي 

compteur de radioactivité 

جفاارز ةساا عؿؾ يؾؽشااػ عااـ اإل ااعرك ايـااقوي أو 

أمثؾ اف يؼقرسف بقاسط  مهقادث اي لةـ احلرصاؾ  وماـ 

 مقي .-ع اد غرةغ 

 

radiation damage باإلشعاع يذاءإ  

endommagement par rayonnement 

اي غريات املمذة  يف اخلقاص ايػقزةروق  أو ايؽقؿقروق  

ملاااردة غرزةااا  أو ساااروؾ  أو صاااؾ   ك قجااا  دع نااافر 

 إل عرك ممةـ.

radiation damping ختامد اإلشعاع 

amortissement du rayonnement 

يف فقزةرء املسا عرت    ةؼ  دـخػض فقفار مصا ارة  

جسااقامت مشااحقك  عريقاا  ايسااا ع  بػضااؾ مهؾؼاارت 

 ختؿق  أو برإل عرك ايسـؽ ود و .

radiation death موت باإلشعاع 

mort due à l' irradiation 

ل ي ع   ردؾ  مـ م اعرك كاقوي  مقت ةس  ف دع ُّ

 أو غريه.

radiation density كثافة اإلشعاع 

densité de rayonnement 

وساا ع   p عـاف ب ٓيا  ناغط اإل اعرك مؼ ار ةعا َّ 

          𝜌 بريعًل  : cايضقء 
  

  
. 

radiation dose ؛ تشعقعجرطة إشعاع  

dose d' irradiation 
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 ر   اإل اعرك املامةـ اي ال ه صافر وامها ة ايؽ ؾا  ماـ 

ل يع عرك  وامه هتر ايغ اي  املعردل  Gyايقسط املع َّ

J/Kg دسؿك أةًضر .total ionizing dose. 

radiation effects التشعقعتلثريات اإلشعاع/  

effets de l' irradiation 

أتاارر املمذةاا  يع ااعرك املاامّةـ ايظااره ة عاا  اي شااا  

واحلققاكرت إخا ى    قيقا  ايساا  ركرت وارا ار 

 ايؾ  وايغثقرن...

radiation energy  اإلشعاعصاقة  

énergie de rayonnement 

 .radiant energyراجع 

radiation exposure ض اإلشعاطي  التعرُّ

exposition au rayonnement 

 قارس ايطر اا  ايؽؾقاا  يع اعرك ايساار ط عاا  وامهاا ة 

  وةعا  عـاف بجا اء اإل اعرعق  يف مـ سطح املسرمه 

زمـ اي شعقع. ةؼرس اي ع ل اإل اعرعل باريقل يف 

  بع.املرت امل

radiation field حؼل اإلشعاع 

champ de rayonnement 

احلؼؾ ايؽف  قسال ايذي ة ثف هقاول مرسرل وةـ شا  

 يف ايػضرء ع  هقت  مقجرت  ف  قسق .

radiation flux  ُّق اإلشعاعتدف  

flux de rayonnement 

 .radiant fluxاكظ  

radiation genetics يطؾم الوراثة اإلشعاط  

effets génétiques de l' irradiation 

ف ك مـ ايعؾقم ة رس اي لتريات ايقراتقا  يع اعرك. 

 .radiogeneticsةسؿك أةًضر 

radiation hazard خطر اإلشعاع 

risque dû à l' irradiation 

خط  ة ع ل يف اإلكسرن أو احلققان أو ايـ رت كارجؿ 

 عـ اي ع ل إل عرك ممّةـ.

 .radiation effectsراجع 

radiation impedence مؼاومة اإلشعاع 

impédence de radiation 

 .radiation resistanceاكظ  

radiation injury إصابة إشعاطقة 

radiolésion; lésion due à l' irradiation 

 ؽؾ مـ أ ؽرل خت ةب كسقج عضقي س  ف دعّ ل 

 مػ ض إل عرك ممةِّـ.

radiation intensity شدة اإلشعاع 

intensité de rayonnement 

  وامه ة ععؿقدًةر مـ مق ع و د  سر ط ايطر   املشع  اي

 .W/m2املسرمه  يف وامه ة ايزمـ ودؼ ر بقامه ة 

radiation laws قواكع اإلشعاع 

lois de la radiation 

ايؼااقاكػ ايػقزةروقاا  إربعاا  اي اال دصااػ مًعاار وصااًػر 

 اركقن أسرسًقر سؾقك م اعرك ايساؿ إساقد  وهال 

- ري اااقف  و اااركقن بًلكاااؽ  و اااركقن سااا قػرن

 بقي زمرن و ركقن فػ.

radiation length صول صريق اإلشعاع 

longueur de rayonnement 

 ااقل ايط ةااؼ ايقسااطل ي خػااقض  ر اا  ايسااقامت 

  0,368أو  e/1املشااحقك  ايـساا قة  بعرمااؾ ةسااروي 

 ي ى م ورهر ع  مردة.

radiation loss of energy 

 الطاقة باإلشعاعفؼدان 

pertes d'énergie par rayonnement 

رن مؼ ايقسااط  ـ سااخَّ أمهاا  أكااقاك فَْؼاا  ايطر اا  احل ارةاا  ماا

 املحقط وذيؽ بغري كقعل ايػؼ  بري قصقؾ وايػؼ  برحلَْؿؾ.
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radiation measurement ققاس اإلشعاع 

mesure de l' irradiation 

يف ايعؿؾقاا  اي اال دؼاارس  اار  اا ة اإل ااعرك ايـااقوي 

 مؽرن معػ برس عامل أمه  مؼرةقس اإل عرك.

radiation pressure ضغط اإلشعاع 

pression de la radiation 

يف ايؽف  قسااااااق   هااااااق نااااااغط اإل ااااااعرك  -3

 ايؽف  قسال ع  إجسرم اي ل ةصط م  ر. 

يف ايصاااقدقرت  هاااق ايضاااغط ايقساااطل ملقجاااٍ   -3

صقدقٍ  ع  سطح أو ع  ايسطح اي قـل ايػرصاؾ 

 وسطػ.بػ 

radiation rate معدل اإلشعاع 

taux de radiation 

ماـ جساؿ  Aاي ال دشاعفر وامها ة املسارمه   pايطر   

ماع ايؼاقة اي ابعا   pأسقد يف تركق  وامها ة ود ـرساب 

وفًؼااااار يؾعًل ااااا :  Tي رجااااا  احلااااا ارة املطؾؼااااا  

بقي زمارن -سا قػرنهال ترب ا    مهق         

 .5,6703x10-8 W/m2.K4ودسروي 

radiation resistance مؼاومة اإلشعاع 

radiorésistance 

يف ايؽف  قسااق   هاال ايؼاا رة اإل ااعرعق  ايؽؾقاا   -3

وااقاول مؼسااقم  عاا  م بااع دقاارر اوااقاول مؼقساا  

د مـفار ايطر ا  عا  اواقاول.  عـ  ايـؼط  اي ل ُدزوَّ

 .  radiation impedanceدسؿك أةًضر 

املامكعاا   يف ايصااقدقرت  هاال  يف مهرياا  وسااط ماار  -3

 ايصقدق  ملقج  مس قة  يف ذيؽ ايقسط.

radiation scattering تبعثر اإلشعاع 

diffusion de rayonnement 

د عث  كر ئ عـ اصط ام إ اع  بجساقامت ايقساط 

اياذي ها  فقااف عار زعااؾ مهزما  اإل ااعرك دصا ر عااـ 

 ةر م  رةـ .اايسؿ بزو

radiation sensitive اس لإلشعاع  حسَّ

radiosensible 

أي مااردة أو جسااؿ ة االت  برإل ااعرك  اارملقاد كصااػ 

 و أفًلم اي صقة .أايـر ؾ  أو مؽر قػ اإل عرك  

radiation shielding  شعاعماكع لإلتدريع  

blindage contre les radiations 

ونع درك أو مهروؾ  ري ار بػ املـ ع املشع وايساؿ 

احلسرس يع عرك ايذي ةؿؽـ أن ةؽاقن  خًصار أو 

 دصقة  أو أداة  ر ػ  يع عرك.فؾؿ 

radiation sickness داء اإلشعاع 

mal de radiation 

داء ةظف  يف ايغريب ع   ؽؾ غثقرن ودؼقم  كاردج عاـ 

  ترر ج ع  م عرعق  مػ    أو عًلجق    رية كس ًقر.

radiation sterilization تعؼقم باإلشعاع 

stérilisation par irradiation; radiostérilisation 

دعااا ةض ماااردة أو جساااؿ إل اااعرك مااامةِّـ ة ؾاااػ 

 ايعضقةرت املؽ وة .

radiation therapy مداواة باإلشعاع 

radiothérapie 

ملعريااا   60اسااا عامل مصاااردر مشاااع   ريؽقبريااات 

إما ال أو ختػقاػ  ٓمفاار ودلتريهار   ريسااا  رن. 

 .radiotherapyةسؿك أةًضر 

radiation weighing factor طامل اجلودة 

facteur de poids de rayonnement 

 .quality factor (2)اكظ  

radiation width طرض اإلشعاع 

largeur de radiation 

 ايطر   ايزول امل افؼ إلص ار ايػقدقكرت. ىع ل مس ق

radiative capture أسـر مشع 

capture radiative 



 183 جممع اللغة العربية بدمشق

 م عرك  ف  قسال. مص ارأسا  جسقؿ كقوي ةعؼ ف فقًرا 

radiative capture cross section 

 ال لألسـر ادشعمؼطع فعَّ 

section efficace de capture radiative 

مؼ ار ةع  عـ امه امل أسا  ايـقاة يؾـارتون  وةع ؿا  

 Eعااا  خاااقاص ايـاااقاة اوااا ف و ر ااا  ايـااارتون 

 يف مهري  ايـرتوكرت اي طقت . E-1/2وة ـرسب مع 

radiative capture of neutrons 

 أسـر كرتوين مشع

capture radiative des neutrons 

  ايااذي َدلسااا  فقااف ايـااقاُة      اي ػرعااؾ ايـااقوي 

 .  عرك اإل ـر ت او ُف كرتوًكر  ود ر فقف ايـقاة اي

radiative decay تػؽك مشع 

désintégration radiative 

م اعرًعر حي ث نؿـ كاقاة اياذرة  دصا ر فقاف ايـاقاة 

ودص ح ايذرُة ذرًة ملردة   ؾػ . وهذا اي ػؽؽ دؾؼارول 

بؿعـااك أكااف ٓ ةؿؽااـ اي ـ اام م ااك سااقح ث يف كااقاة 

معقـاا .  ااام أن امهاا امل مه وتااف ٓ ة االت  ب غااري درجاا  

مه ارة ايذرة. دقج  تًلتا  أكاقاك ماـ اي ػؽاؽ املشاع 

 هل اي ػؽؽ أيػر واي ػؽؽ بق ر واي ػؽؽ غرمر.

radiative transition اكتؼال مشع 

transition radiative 

دغري ةط أ ع  مجؾ   ؿقمق  برك ؼرور مـ مهريا   ر قا  مؼ 

مهري   ر ق  أدكك مع مصا ار م اعرك  ف  قساال  ر  اف 

 ل ايطر   املعـقػ.ةَ قَ دسروي ف ق ايطر   بػ مس َ 

radiator مشع 

radiateur 

يف ايؽف  قسااق   هااق اياازء مااـ اوااقاول أو خااط  -3

اإلرسرل ايذي ةشع أمقاًجر  ف  قسق  ممر م ر اا ة 

 مؼ ايػضرء أو مؼربؾ عر س يؾ  تري أو اي قجقف. 

 أي جفرز ةص ر احل ارة برإل عرك مؼ ايقسط املحقط. -3

radio-frequency تردد راديوي 

radiofréquence 

 3د دد أو عصارب  ماـ ايارتددات دؼاع يف املجارل ماـ 

جقغره دز  ودس عؿؾ ٕغ ال  300 قؾقه دز مه ك 

 .RFاي   اإلذاعل. ة مز ور اخ صرًرا با 

radioactinium أكتقـقوم مشع 

radioactinium 

 227اسؿ اصطًلمهل يـظري ايثقرةقم  عا ده اياذري 

 .RdAcوهق يف سؾسؾ  إ  قـققم. رمزه 

radioactivation analysis 

 حتؾقل بالتـشقط اإلشعاطي

analyse par radioactivation 

 .activation analysisاكظ  

radioactive airborne particles 

 جسقامت مشعة طالؼة دم اهلواء

particules radioactives en suspension dans l'air 

جسقامت مشع  دـشال عاـ اكػجارر كاقوي أو دساا   

 عريؼ  يف اوقاء.مشع   ري د ؼك 

radioactive barium باريوم مشع 

baryum radioactif 

ق  واإل ااعرك عؿاا ه كظااري يؾ ااررةقم ة صااػ بريسااؿِّ 

 ايـصػل  قةؾ.

radioactive byproduct كتاج ثاكوي مشع 

sous-produit radioactif 

 أي مردة ذات كشرض م عرعل د افؼ دصـقع مـ ج مر.

radioactive carbon كربون مشع 

radiocarbone 

  وهق كظاري مشاع  عا ده ايؽا غ 11كظري ايؽ بقن  -3

د قؼ   ةس عؿؾ  ّػرًء يف  20,39وعؿ ه ايـصػل  11

 اي صقة  ايط ؼل املحقري برإلص ار اي قزد و . 
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  14وهق كظري مشاع  عا ده ايؽا غ  14كظري ايؽ بقن  -3

صػل  سـ . ةس عؿؾ  ّػرًء يف أبحارث  5730وعؿ ه اـي

ٕت ة  ايؼ ةؿ .  ايسا  رن ودؼ ة  أعامر ايؼطع ا

radioactive chain سؾسؾة مشعة 

chaîne radioactive 

أّي مـ أربع جمؿقعرت مـ ايـقى ايذرة  ايثؼقؾا  غاري 

 ػؽؽاارت أيػاار وبق اار اياملسا ؼ ة  ختضااع يسؾسااؾ  ماـ 

مه ك دمول مؼ كقاة مس ؼ ة. ايسًلساؾ ايط قعقا  هال 

سؾساااؾ  ايثقرةاااقم وسؾساااؾ  ايققراكقاااقم وسؾساااؾ  

إ  قـقااقم. ود ؼاا م هااذه ايسًلسااؾ سؾسااؾ  داا ث 

بصقرة   قعق  مـ كقى غري مس ؼ ة أعامرهر ايـصاػق  

  ة اا  مااـ عؿاا  إرل  واملجؿقعاا  اي ابعاا  هاال 

  ايااذي 237فر ايـ  قكقااقم سؾسااؾ  ايـ  قكقااقم ة ؼاا م

مؾقااقن سااـ . عـرصااا هر ٓ داا ث  2عؿاا ه ايـصااػل 

ـرعًقر ب ػاارعًلت طصااابصااقرة   قعقاا  يؽـفاار دـاا ج 

كقوةااا  ووااار أعاااامر كصاااػق   صااارية. دساااؿك أةًضااار 

radioactive series وradioactive family. 

radioactive constant ثابتة التػؽك اإلشعاطي 

constante radioactive 

 .decay constantكظ  ا

radioactive debris رواسب مشعة 

débris radioactifs 

 .radioactive depositاكظ  

radioactive decay 

 تػؽك إشعاطي؛ اضؿحالل إشعاطي

désintégration radioactive 

 .disintegrationراجع 

radioactive decay product 

 كتاج تػؽك إشعاطي

produit de désintégration radioactive 

ايـظاااري ايـاااردج ماااـ دػؽاااؽ عـصاااا  غاااري مسااا ؼ . 

ع  س قؾ املثرل هاق أمها  ايـظارو   142فريـققدةؿققم 

 ايـرجت  مـ دػؽؽ م عرعل يعـصا  ايسقمررةقم.

radioactive deposit راسب مشع 

dépôt radioactif 

ايـشاارض اإل ااعرعل امل  ؼاال واملرتسااب عاا  سااطح 

إرل بعااااا  اكػجااااارر كاااااقوي. ةساااااؿك أةًضااااار 

radioactive dust أو  radioactive debris. 

radioactive disintegration تػؽك إشعاطي 

désintégration radioactive 

 .disintegrationاكظ  

radioactive dust غبار مشع 

poussière radioactive 

 .radioactive depositاكظ  

radioactive element طـصـر مشع 

élément radioactif 

عـصاااا   قؿقااارول  اااؾ كظااارو ه مشاااع   لمثااارل 

 (61)واي ومقثقاقم  (43)اي ؽـقسققم ع ده ايذري 

 .(84)واي قيقكققم 

radioactive equilibrium توازن كشاط إشعاطي 

équilibre radioactif 

ونع د ؼك فقف  ؿق  ايـظرو  املشع  يف سؾساؾ  مشاع  

ػ ةسااروي ن معاا ل دقيقاا  ايـظااري ايسااؾَ مترب اا  أي 

= تربات  N/Tمع ل دػؽؽ ايـظري اخلَؾػ بؿعـاك أن 

 ع د ذرادف. Nعؿ  ايـصػ يؾـظري و Tمهق  

radioactive fallout َسَؼٌط إشعاطي 

retombée radioactive 

 .falloutاكظ  

radioactive family  اللة مشعةُس  

famille radioactive 

 .radioactive chainاكظ  
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radioactive fission product 

 كتاج اكشطار مشع

produit de fission radioactive 

 .fission fragmentsاكظ  

radioactive gas غاز مشع 

gaz radioactif 

هااق اياا ادون وهااق غاارز ةـاا ج مااـ دػؽااؽ ايققراكقااقم 

 املقجقد يف ايصخقر وايرتب .وايثقرةقم 

radioactive half-life 

 ُطْؿر الـصف اإلشعاطي؛ َدْور الـصف اإلشعاطي

période radioactive 

 .half-life timeراجع 

radioactive heat حرارة إشعاطقة 

chaleur radioactive 

احلاا ارة املـ شااا ة يف وسااط ٓم صرصااف م ااعرًعر مااـ 

  واي قدرسققم 232دػؽؽ كظرو  مشع  فقف  ريثقرةقم 

 .235  وايققراكققم 238  وايققراكققم 40

radioactive iodine يود مشع 

radioiode 

  وهاق كظاري اصاطـرعل يؾقاقد عا ده 131كظري ايققد 

  عؿ ه ايـصاػل تامكقا  أةارم ةصا ر يا ى 131ايذري 

غرماار. ةساا عؿؾ يف  بق اار واإل ااعركَ  ػؽؽااف اإل ااعركَ د

ايطب اإل عرعل ويف ايصـرع   ّػرًء مشاًعر. ياف ساّؿق  

 م عرعق  مع  ي .

radioactive isotopes كظائر مشعة 

isotopes radioactifs 

عـرصاااا  د ااا ي كشااارً ر م اااعرعًقر. دساااؿك أةًضااار 

radioisotopes. 

radioactive material مادة مشعة 

matière radioactive 

 .radioactive substanceاكظ  

radioactive nucleus كواة مشعة 

noyau radioactif 

كااقاة ذرةاا  غااري مساا ؼ ة  دسااعك يؾقصااقل مؼ مهرياا  

آس ؼ ار بـشر فر اإل عرعل. بري ػؽؽ اإل اعرعل 

دص ح ايـقاة أ ثا  اسا ؼ اًرا ودـطؾاؼ خاًلل كشار فر 

 ريساقامت  اإل عرعل أكقاك   ؾػ  مـ اإل اعرعرت

 أيػر أو بق ر أو إ ع  غرمر.

radioactive nuclide ُكْؽؾقد مشع 

nucléide radioactif 

 دسؿق  أخ ى يؾعـصا  املشع أو ايـظري املشع.

radioactive poison سم إشعاطي 

poison radioactif 

ماار دطؾؼااف مـشاالة يؾطر اا  ايـقوةاا  خااًلل عؿؾقاارت 

أو يف املرء  ودمدي اي شغقؾ ايط قعل مـ مقاد يف ايق 

 مؼ  ػ ات وراتق  وعقق  وٓدة  وسا  ركرت.

radioactive relationship صؾة إشعاطقة 

filiation radioactive 

 ط  ِشاااعًل ااا  أساااق  دااا بط باااػ عااا د اياااذرات ايـَّ 

  N لوعااا دهر امل  ؼااا t=0يف ايؾحظااا   N0م اااعرعًقر 

     وهاال:  tبعاا  زمااـ 
ترب اا    مهقاا      

 اي ػؽؽ اإل عرعل.

radioactive series مشعة متسؾسالت  

série radioactive; famille radioactive 

 .radioactive chainاكظ  

radioactive standard معقار إشعاطي 

étalon radioactif 

عّقـ  مـ مردة مشع  د قي ع  ع د معؾاقم ماـ كاقك 

دسا عؿؾ مـ اياذرات املشاع  يف حلظا  زمـقا  وا دة  

 ملعرة ة أجفزة  قرس اإل عرك.

radioactive steam بخار مشع 

vapeur radioactive 
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ص ر برسا ؿ ار جساقامت عريقا  ايطر ا  ةؿؽـفار بخرر ةُ 

 ممه اث نا ر يف اخلًلةر احلق  ودرتك فقفر  ترًرا وراتق .

radioactive substance مادة مشعة 

substance radioactive 

أ ع  ممةـ   و ذيؽ املقاد املؾقتا   رمردة دص ر دؾؼروقً 

 .radioactive material ر. دسؿك أةًضر 

radioactive tracer مشع ءاػّ ق  

indicateur radioactif 

أي كظري مشاع ةا خؾ مؼ ايساؿ ي راسا  ايعؿؾقارت 

إةضق  وغريهر بؿ ربع  سريه يف ايسؿ بؽرمريا غرمر 

 أو أي مؽشرف  خ .

radioactive waste ُكػايات مشعة 

déchets radioactifs 

مقاد مشع  سروؾ  أو صؾ   أو غرزة  ُدرتك بعا  مكجارز 

بعض ايعؿؾقرت املخ ة  أو ايصـرعق   ومـفر كػرةرت 

ذات مساا قى م ااعرعل عاارل وهاال اي اال داارتك يف 

املػرعؾ ايـقوي بع  اس فًلك و قده  ومـفار كػرةارت 

ذات مس قى م عرعل مـخػض زب اي خؾص مـفار 

 بط ق سؾقؿ .

radioactivity كشاط إشعاطي 

radioactivité 

مص ار دؾؼرول يع عرك ممار م ر اا ة ماـ كاقى ذرةا  

غري مس ؼ ة أو ك قج  دػرعاٍؾ كاقوي. ةشاؿؾ ايـشارض 

وايـؽؾقكاااارت   اإل ااااعرعل مصاااا ار ايسااااقامت 

 واإليؽرتوكرت واي قزد وكرت وإ ع  غرمر.

radiobiologic action  لإلشعاعأثر بقولوجي  

effet radiobiologique 

إت  ايذي حي تاف ايضاقء وإ اع  فاقق اي ـػساجق  

واإل عرك املمةـ يف ايـسقج احلل أو ايؽروـارت احلقا . 

ةؿؽـ أن ةرتك اي ع ل يع اعرك  تارًرا ساقت    ؾاػ 

 اخلًلةر   ام ةؿؽـ اس عامل اإل عرك يؾؿعري .

radiobiology 

 جقا اإلشعاطقةطؾم األحقاء اإلشعاطي؛ البقولو

radiobiologie 

ف ك مـ ايعؾقم هيا ؿ ب التري ايضاقء واإل اعرك بقجاف 

 عرم يف ايفرز احلققي.

radiocarbon dating تلريخ بالؽربون ادشع 

datation par le radiocarbone 

دؼـق  يؼقارس عؿا  املاقاد ايعضاقة  م ـقا  عا  معا ل 

  وذيااؽ بؿع فاا  و قةرهتاار مااـ 14دػؽااؽ ايؽ بااقن 

يف ايعقـا  وعؿا ه ايـصاػل  14Cكظري ايؽ باقن املشاع 

سااـ . دصااؾح هااذه ايط ةؼاا  يؾعقـاارت اي اال  5730

 عؿ هر يف مه ود بضع عشا ات مـ  ٓف ايسـػ.

radiochemical analysis حتؾقل كقؿقائي إشعاطي 

analyse de radiochimique 

ن  مـ جتؿع   اوؼ ه ففر ف ك مـ ايؽقؿقرء اي حؾقؾق  مؽقَّ

ـ ايـظرو  املشع .  اي ح ة  ايؽقػل ملح قةرت مردة م

radiochemistry كقؿقاء إشعاطقة 

radiochimie 

فااا ك ماااـ ايؽقؿقااارء هيااا ؿ بؽقؿقااارء ايـظااارو  املشاااع  

وايعـرصا  واملقاد وايؼقاكػ اي ل دؽؿ ساؾقك املاقاد 

ل ايـاقاة  راملشع  ايؽقؿقرفقزةرول و ومار   و قؿقرء داقُّ

 ةصرمه فر مـ اي ػرعًلت ايؽقؿقرفقزةروق .

radiocolloid ُغَرِوي مشع 

radiocolloïde 

مردة غ وة  د اقي عا  ذرات مشاع  ذات اكحًليقا  

 نعقػ  يف وريقؾ   ة ة اي ؿ د.

radioelement طـصـر مشع 

radioélément 

 عـصا  ةؽقن بط قع ف مشًعر أو ةؿؽـ اصطـرعف.

radiofrequency component 

بة الرتدد الراديوي  ُمركِّ

composante radiofréquence 
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جزء مـ م ررة ب  مذاعل أو مقج  مذاعق  مميػ  ماـ 

 ذات ايرتدد اي ادةقي فؼط. ه زازاتآ

radiogenetics طؾم الوراثة اإلشعاطي 

radiogénétique 

 .radiation geneticsاكظ  

radiogenic مولَّد إشعاطًقا 

radiogénique 

صاااػ  ملاااردة ك جااات ب ػؽاااؽ م اااعرعل مثاااؾ مك ااارج 

اي صارص مااـ دػؽاؽ ايققراكقااقم أو مك ارج ايؽ بااقن 

وياااقس  14مااـ اي ػؽااؽ اإل ااعرعل يؾؽ بااقن  12

 نا ورًةر أن دؽقن املردة ايـرجت  مشع .

radiogenic heating تسخع مولَّد إشعاطًقا 

chauffement radiogénique 

ض اإل عرعل دسخػ كردج مـ  ر   د رت مـ ايـشر

 يؾؿقاد مثؾ اي قدرسققم وايثقرةقم وايققراكققم.

radiogenic isotope كظري مولَّد إشعاطًقا 

isotope radiogénique 

كظري ة قي  ك قج  دػؽاؽ م اعرعل  ةؿؽاـ أن ةؽاقن 

 هق كػسف مشًعر أو مس ؼً ا.

radiograph صورة شعاطقة 

radiogramme 

إ ااع  غرماار صااقرة ماالخقذة برٕ ااع  ايسااقـق  أو 

 مسجؾ  ع  فؾؿ دصقة .

 

radiographic inspection 

 حترٍّ بالتصوير الشعاطي

inspection radiographique 

فحااص برٕ ااع  ملاا ةض أو ياازء مااـ جسااؿف بغقاا  

  ف أو دشخقص م نف.سًلم اي حؼؼ مـ

radiography تصوير شعاطي 

radiographie 

إ ااع  دؼـقاا  مك اارج صااقرة عاا  فؾااؿ دصااقة  بػعااؾ 

دسااااااؿك أةًضاااااار  ايسااااااقـق  أو إ ااااااع  غرماااااار.

roentgenography. 

radioisotopes كظائر مشعة 

isotopes radioactifs 

 .radioactive isotopesاكظ  

radiolocation  ؾؿوقعراديوي لحتديد  

radiolocalisation 

 شااػ إجساارم اي عقاا ة ود ةاا  مقا عفاار بقاسااط  

 إمقاج اي ادةقة .مـظقمرت دعؿؾ ع  م  أ اك شرر 

radiological monitoring رقابة إشعاطقة 

contrôle radiologique 

 شااػ وجااقد اإل ااعرك و قاارس  اا دف يف ايقسااط 

 املحقط أو يف مـطؼ  و دة.

radiological protection وقاية إشعاطقة 

protection contre la radioactivité 

ـ  ؾ إسريقب وايقسروؾ املس عؿؾ  حلامة   إ خرص م

 اإل عرعرت ايـقوة   ري  رةع واي ع  عـ املص ر املشع.

radiologist صبقب أشعة 

radiologiste 

  قب   ص ةس عؿؾ املقاد ذات ايـشرض اإل اعرعل 

 وإ ع  ايسقـق  يف دشخقص إم ال ومعري فر.

radiology صب شعاطي 

radiologie 
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 اع  ف ك مـ ايطاب دسا عؿؾ فقاف املاقاد املشاع  وإ

 ايسقـق  ي شخقص إم ال ومعري فر.

radioluminescence تللق إشعاطي 

radioluminescence 

دليؼ ةـ ج بػعاؾ إ اع  ايساقـق  أو إ اع  غرمار أو 

 بقاسط  جسقامت صردرة عـ دػؽؽ م عرعل.

radiolysis حتؾُّل إشعاطي 

radiolyse 

  برإل اعرك يزةتارت املاقاد اكحًلل  قؿقرول مس حَ 

أةقكرت وذرات وجزةتارت مثاررة بػعاؾ دع نافر مؼ 

يأل ع  املمةـ    حؾؾ املرء مؼ ها روجػ وأ ساجػ 

 يف  ؾب املػرعؾ ايـقوي.

radiometer مؼقاس اإلشعاع 

radiomètre 

جفاارز ةؼااقس  اا ة اإل ااعرك ايشؿسااال  ة االيػ مااـ 

ًلة جزوًقار ماـ اواقاء  ود اقي مه رب  مـ ايزجارج ُ ْا

ياقزن وؿقيا  عا  واقر ع  أرباع  اػ ات خػقػا  ا

 اار قك  ااؾ  ااػ ة مـفاار مطؾقاا  مااـ أمهاا  وجفقفاار 

بريساااقاد وأخااا  بريػضااا  بري ـااارو  دااا ور يااا ى 

دع نااافر ٕ اااع  ايشاااؿس بػعاااؾ دػاااروت ناااغط 

 اإل عرك ايشؿسال ع  أوجف  ػ اهتر.

 

radiometric analysis حتؾقل إشعاطي 

analyse radiométrique 

 قارس معا ل اي ػؽاؽ دؾقؾ  قؿقرول  ّؿل ةع ؿ  عا  

 املطؾؼ مل  ِّ   مشع  ذات كشرض م عرعل كقعل معؾقم.

radionuclide ُكْؽؾقد مشع 

radionucléide 

 كؽؾق  ة  ي كشرً ر م عرعًقر.

radiophone هاتف راديوي 

radiotéléphone 

م ساااؾ ومسااا ؼ ؾ ةسااا عؿًلن يًلدصااارل اواااردػل 

برجتاارهػ اعاا امًدا عاا  أمااقاج رادةقةاا . ةسااؿك أةًضاار 

radiotelephone. 

radiophotography إرسال الصور بالراديو 

radiophotographie 

دؼـقاا  إلرساارل ايصااقر واساا ؼ رور ٓسااؾؽًقر. ُةعاارد 

دشؽقؾ  ؾ كؼط  يف ايصقرة عـ  آس ؼ رل ع  هقتا  

  ف بروق .ك ض  

radioresistance مؼاومة إشعاطقة 

radiorésistance; résistance aux rayonnement 

مؼروم  ايؽروـارت احلقا  أو ايـساج يؾ التريات املمذةا  

 اي ل دس  فر اإل عرعرت املمةـ .

radioscope مؽشاف إشعاطي 

radioscope 

جفرز يؽشػ اإل عرك املمةـ  ريسقامت أيػر بحق  

 بريعػ املج دة.ة ى أت هر 

radioscopy تـظري شعاطي 

radioscopie 

مشااره ة اي ـقاا  اي اخؾقاا  يؾؿااقاد ايؽ قؿاا  برساا عامل 

 إ ع  ايسقـق  أو أي م عرك  خ .

radiosensitivity حساسقة إشعاطقة 

radiosensibilité 

 دسس ايـسج احلق  بػعؾ آ عرك.
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radiotelegraphy إبراق راديوي 

radiotélégraphie 

كااقك مااـ اإلباا اق د سااؾ فقااف اي سااروؾ باارٕمقاج 

ًٓ مـ إسًلك يف مب اق مقرس. ةساؿك  اي ادةقة  ب 

 . wireless telegraphyأةًضر 

radiotelemetry ققاس راديوي 

radiotélémétrie 

 .telemetryاكظ  

radiotelephone هاتف راديوي 

radiotéléphone 

 .radiophoneاكظ  

radiotelescope  َرادَيِويمؼراب  

radio téléscope 

جفاارز فؾؽاال مميااػ مااـ هااقاول أو مجؾاا  هقاوقاارت 

مقصقي  بؿس ؼ ؾ رادةقي وامها  أو أ ثا . ةسا عؿؾ 

يف ايػؾااؽ اي ادةااقي يؽشااػ إمااقاج ايؼردماا  مااـ 

 ايػضرء ودؾقؾفر.

 

radiotherapy مداواة باإلشعاع 

radiothérapie 

 .radiation therapyاكظ  

radiowave  راديويةموجة  

onde radioélectrique 

ه داز. وار  3x1012مقج   ف  قسق  دقاد هار أ اؾ ماـ 

 دط قؼرت ع ة ة يف جمرل آدصرٓت امل وق  واملسؿقع .

radium راديوم 

radium 

عـصا  فؾزي كردر كرصع اي قارل وم اليؼ  ذو كشارض 

م ااعرعل عاارٍل  ةقجاا  بؽؿقاارت  ؾقؾاا  يف خرماارت 

 213كظارًيا  أعا ادهر ايؽ ؾقا  باػ  13ايققراكققم  يف 

  اياااذي 226قم  ادةاا  أ ث هاار  ااققًعر هااق اي230و

سـ . ةس عؿؾ مـ ًعر يؾـرتوكرت  1622عؿ ه ايـصػل 

ٕغ ال بحثقا    اام ةسا عؿؾ يف عاًلج ايساا  رن  

كرت ايطًلء امل اليؼ  عا ده  اياذري    88و لمه  مؽقِّ

  1737oC  وكؼطاا  غؾقركااف 700oCكؼطاا  اكصاافرره 

 .Raورمزه  5  و ثرف ف ايـس ق  2مه دؽرف

radium 228  222راديوم  

radium 228 (mésothorium) 

أمه  عـصا ةـ مشعػ كرجتػ عـ دػؽؽ ايثقرةقم وهاق 

. وايـظري أخ  228ةسؿك أن رادةقم  Iاملقزوتقرةقم 

 .228وةسؿك أن أ  قـققم  IIهق املقزوتقرةقم 

radium-beryllium source of neutron 

 مـبع كرتوكات راديوم بريؾقوم

source de neutrons au radium-béryllium 

مـ ااع ةصاا ر كرتوكاارت عااـ   ةااؼ دػاارعًلت كقوةاا  

(α,n)  8يفBe وهااق ماازةج م جااركس مااـ مسااحقق .

مشاع اي ادةاقم  وهاق ومسحقق كظري  8Beاي ةؾققم 

واملااازةج مقناااقك يف وعااارء  αةصااا ر ايساااقامت 

زجرجل صغري   قم. كس   اي ةؾققم مؼ اي ادةاقم يف 

 املـ ع هل وامه  مؼ مخس .

radius of action of nuclear forces 

 كصف قطر فعل الؼوى الـووية

rayon d'action des force nucléaires 

أ   مسرف  ةؿؽـ أن ةصؾ ميقفر دلتري ايؼاقى ايـقوةا  

فعًًل واي ل ُدع  مـ ايؼقى ايش ة ة   وهال أ ا  ماـ 

ايؼاااقة ايؽف  قساااق   يؽـفااار دضاااعػ بشااا ة عـااا  

 .cm 13-10مسرفرت أ   مـ 
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radius of atom كصف قطر الذرة 

rayon de l'atome 

املسرف  ايقسطك بػ م  ز كقاة اياذرة واإليؽرتوكارت 

وهاق  m 10-10و m 11-10املحقط   ر وهل مـ رد ا  

 ةؿثؾ كصػ  قل اي ابط  بػ ذرات املردة.

radius of curvature كصف قطر آكحـاء 

rayon de courbure 

 س عـ  كؼط  مـ املـحـل.كصػ  ط  داو ة اي ؼقُّ 

radius of electron اإللؽرتون كصف قطر  

rayon de l'électron 

وةسا ـ ج  2,8179403x-13 cm قؿ ف ايع دةا  هال 

 مـ ايعًل  

   
  

    

 حـ  اإليؽرتون و  مهق  
     ؾ اف ايساؽقكق  و   

 سا ع  ايضقء يف اخلًلء.

radius of gyration 

 كصف الؼطر العطايل؛ كصف قطر التدويم

rayon de giration 

يـس   عزم عطريا  جساؿ مهاقل واقر ايذر ايرتبقعل 

  مؼ   ؾ ف.معػَّ 

radius of nucleus كصف قطر الـواة 

rayon du noyau 

 .nuclear radiusاكظ  

radius vector كصف قطر شعاطي 

rayon vecteur 

يف اي ةرنااااقرت   طعاااا  مساااا ؼقؿ  دصااااؾ م اااا أ 

اإلمهاا اتقرت بـؼطاا  عاا  مااـحـ يف مجؾاا  ممهاا اتقرت 

  ط ق  أو   وة .

radon رادون 

radon 

عـصا  مشع ٓ يقن يف  مـ جمؿقع  ايغرزات ايـردرة  

  ةـا ج عاـ دػؽاؽ 222كظاري ياف هاق ايا ادون   ف أ

ايققراكقاااقم. ةسااا عؿؾ مصااا ًرا يؾجساااقامت أيػااار يف 

  86  عاا ده ايااذري Rnاملعرياا  برإل ااعرك. رماازه 

 كؼط ةقًمر  خرمؾ  قؿقروًقر   3,82ة ؾغ  لـصػاي هعؿ 

    ؾ اف oC 61,8-غؾقركاف  كؼطا و oC 71-اكصافرره 

 .kg/m3 9,73احلجؿق  

raffinate صػوة 

produit raffiné 

اياازء ايااذي ٓ ةااذو  مااـ املاازةج ايسااروؾ املعااريج 

   ف دـؼق ف.

rainbow قوس قزح 

arc-en-ciel 

 ااقس مؾااقن بااليقان ايطقااػ ةاا ى يف ايسااامء  دساا  ف 

اكعؽرسرت واكؽسررات أ ع  ايشاؿس عا   طا ات 

 أو ايسحر .املط  

RAM رام 

RAM 

 .Random Access Memoryاكظ  

Raman effect مػعول رامان 

effet de Raman 

ظااره ة يقمهظاات يف د عثاا  ايضااقء ياا ى ماا وره يف 

وسااط  ااػرف  داا ج  ب غااري دااقاد ه و ااقره. ةـشاال 

مػعاااقل رامااارن ماااـ اخ ًلفااارت ناااتقؾ  باااػ  ر ااا  

ايػقدقكاارت اي اال ه صاافر جزةتاارت ايقسااط و ر اا  

قكرت ايصردرة تركقا . ةسا عؿؾ هاذا املػعاقل يف ايػقد

 .random scatteringمطقرفق  رامرن. ةسؿك أةًضر 

Raman scattering تبعثر رامان 

diffusion Raman 

 .Raman effectراجع 
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Raman spectroscopy مطقافقة رامان 

spectroscopie Raman 

دؼـق  دس عؿؾ ي راس  إكامض آه زازة  واي وراكقا  

وغريهر مـ إكامض املـخػض  اي قاد  يف مـظقما  مار. 

دع ؿا  عاا  اي  عثا  ايًلماا ن أو د عثا  راماارن يؾضااقء 

ايقمهقاا  ايؾااقن  وايصااردر عااردة مااـ يقاازر يف املجاارل 

 امل ول ومر زروره مـ ايرك ػ.

Random Access Memory 

 ذاكرة كػاذ طشوائي؛ رام

mémoire d'accès aléatoire 

معطقرت احلرسق . دلخذ ايققم  اؽؾ صـػ مـ  رزن 

دارات م ؽرمؾاا  دسااؿح بااريقيقج مؼ املعطقاارت املخ زكاا  

 .RAM بلي د دقب  رن  أي عشقاوقًر. دسؿك أةًضر

random encounter مواجفة طشوائقة 

choc aléatoire; collision aléatoire 

  دس عؿؾ  ثرًيا يف ُيَعب دقاجاف فقفار  خصاقرت ؿَ ِس 

 ور مهسر .معردة  مل حيسب 

random motion حركة طشوائقة 

mouvement désordonné; mouvement 

aléatoire 

 .Brownian movementراجع 

random response استجابة طشوائقة 

réponse fortuite; réponse aléatoire 

 .random walkاكظ  

random scattering تبعثر طشوائي 

diffusion désordonnée; diffusion 

aléatoire 

 .Raman effectاكظ  

random walk مشقة طشوائقة 

marche aléatoire 

كؿقذج رةرنال ةس عؿؾ يقصػ ايظقاه  ايػقزةروقا  

 رٓك ثرر ةـظ  فقف يؾجسقؿ ع  أكف ة ح ك بخطاقات 

 مساا ؼقؿ  ذات  ااقل ترباات ويؽااـ برجتااره عشااقاول.

 .random responseةسؿك أةًضر 

 

range مدى؛ جمال 

parcours;portée; intervalle 

املسرف  اي ل دؼطعفر  ذةػ  ماـ كؼطا  م ًل فار مؼ  -3

ايـؼط  اي ل د ؾغفر ع  مس ق أفؼل مرر ماـ كؼطا  

 آكطًلق. 

 املسرف  اي ل خترت فر مهزم  مـ اإل عرك املمةـ.  -3

املسرف  ايعظؿك اي ل ةؿؽـ يف مه ودهر اسا ؼ رل  -1

ؾػازي  أو هال املسارف  اي ال مرسرل رادةاقي أو دَ 

. ًٓ  ةؽقن فقفر جفرز رادار فعر

range finder قائس اددى 

télémètre 

جفاارز مااـ بااػ ايع ةاا  مااـ إجفاازة ايضااقوق  أو 

عا  جساؿ اإليؽرتوكق  أو ايصقدق   ةس عؿؾ ي عقاػ بُ 

 مر عـ م ا ب  احل يب مـف ةعؿؾ بريؾقزر غري امل ول.

 

range of particle مدى اجلسقم 

portée d' une particule; parcours d' une particule 

املسرف  اي ل ةؼطعفر جسقؿ يف مردة مر   ؾ أن ة ق اػ 

 أو ه صف أو ة ػرعؾ معفر.
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range straggle of electrons 

ح مدى اإللؽرتوكات  تطوُّ

dispersion aléatoire du parcours d'électrons 

دؼطعفر اإليؽرتوكارت   اؾ أن دػؼا   اؾ املسرف  اي ل 

  ر  فر وهل د غري مهقل  قؿ  وسطك.

range-energy relation طالقة اددى بالطاقة 

relation parcours-énergie 

عًل   بقركق  أو رةرنق  د بط بػ م ى كقك وا د ماـ 

 ايسقامت و ر  فر يف وسط معػ.

rank of a matrix رتبة مصػوفة 

rang de matrice 

احلاا  إعاا  إعظؿاال يعاا د إسااط  أو إعؿاا ة 

 املس ؼؾ  خطًقر يف املصػقف .

rare earth elements طـاصـر ترابقة كادرة 

terres rares 

ا  قؿقروًقار يف جمؿقع  مميػا  ماـ سا ع  عشاا  عـصاا ً 

ايااا ول ايااا وري يؾعـرصاااا   وهااال ايساااؽرك ةقم 

 ا مـ ايًلك ركق ات.وإد ةقم تؿ مخس  عشا  عـصا ً 

rare gas غاز كادر 

gaz rare 

 .nobel gasاكظ  

rarefaction ختؾُخل 

raréfaction 

دـاار ص يف ايؽثرفاا  وايضااغط يف وسااط ماار  ااروقاء  

 ةس  ف م ور مقج  صقدق  فقف.

rarefied gas غاز خمؾَخل 

gaz raréfié 

 غرز نغطف أخػض بؽثري مـ ايضغط ايقي.

rate ل  معدَّ

taux; vitesse 

اي غري احلرصؾ يف مؼا ار فقزةارول وايازمـ ايـس   بػ 

 ايذي حي ث فقف هذا اي غري.

rate meter ل  مؼقاس ادعدَّ

compteur 

أداة دشري مؼ املع ل ايزمـل حل وث ك ضرت ةسجؾفر 

 ع اد م عرك.

rate of approach معدل آقرتاب 

vitesse d' approche 

 بقـفام.ايسا ع  ايـس ق  مل ح  ػ ي ى دـر ص املسرف  

rate of change معدل التغري 

taux de variation 

 .derivativeاكظ  

rate of chemical reaction 

 سـرطة التػاطل الؽقؿقائي

vitesse de réaction chimique 

مؼقاارس يؾ غااري يف د  قااز املااقاد امل ػرعؾاا  أو اي غااري يف 

 د  قز كردج اي ػرعؾ بقامه ة ايزمـ.

rate of diffusion سـرطة آكتثار 

vitesse de diffusion 

سا ع  د د ع د ايزةترت امل ح    مه    عشقاوق   

اي ل جت ارز وامها ة املسارمه  يف وامها ة ايازمـ  وهال 

داازداد برزدةاارد اي اا رج يف ايرت قااز  ااام داازداد برزدةاارد 

درجاا  احلاا ارة ود ـاار ص برزدةاارد ايضااغط وايااقزن 

 ايزةتل واحلجؿ ايزةتل.

rate of discharge سـرطة آكػراغ 

vitesse de décharge 

مؼاا ار ايشااحـ  املـػ غاا  مااـ مؽثػاا  مااثًًل يف وامهاا ة 

 ايزمـ  وهل هثؾ دقرر اي ػ ةغ.

rate of disintegration سـرطة التػؽك 

vitesse de désintégration 
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املع ل ايزمـل ي ػؽؽ مردة مشع . غريً ر مر ةصارمهب 

 أو بق ار أو اإل اعرك هذا اي ػؽؽ مص ار ايسقامت أيػار

 .rate of radioactive decayغرمر. دسؿك أةًضر 

rate of radioactive decay 

 سـرطة التػؽك اإلشعاطي

vitesse de désintégration radioactive 

 .rate of disintegrationاكظ  

rated capacity استطاطة اسؿقة 

puissance nominale 

ساا طرع  ايعظؿااك اي اال صااؿؿ واار جفاارز ماار   رمل جااؾ  ٓا

مثًًل  مهق  دؼرس يف هذه احلريا  بقامها ة اي روكا  بخارر يف 

ـ ايضغط ودرج  احل ارة.  ايسرع  يف  ا وض خرص  م

rational number طدد ُمـَطَّق 

nombre rationnel 

 bو a  مهقااا  a/bؾ بؽساااا  أي عااا د مهؼقؼااال ةؿثَّااا

 يقست صػً ا. bع دان صحقحرن و

rationalized units  ُمـَطَّؼةواحدات  

unités rationalisés 

مجؾاا  مااـ ايقامهاا ات ايؽف بروقاا    ريؿؾاا  اي ويقاا   

مااـ معردياا  احلؼااؾ يف مهااػ  4πمهقاا  ةاازال ايعرمااؾ 

ع  يؾحؼقل ايـرجتا  عاـ  احـ  ةظف  يف ايصقغ  املقسَّ 

 كؼطق  وعـصا  دقرر.

raw material مادة خام 

matière première 

جزوقًر  دس عؿؾ وسقًطر  مردة أويق  غري معري   أو معري 

 يعؿؾق  معري  مثؾ اي رتول اخلرم أو ايؼطـ اخلرم.

ray شعاع 

rayon 

مصطؾح ةشري مؼ خط مسا ؼقؿ ةـ شاا  وفؼاف ايضاقء 

 وايسقامت أو أي  ؽؾ  خ  مـ اإل عرك.

ray tracing رسم األشعة 

traçage des rayons 

  ةؼ  ة ح د بؿقج فر وفؼ  قاكػ ايضقء اوـ ساال 

مق ع خقرل جسؿ و ؽؾف وكقعف عـ مر ةقناع أمارم 

 ع س  أو م  ة مس قة  أو   وة  أو مـظقم  بصا ة .

Rayleigh-Jeans law  جقـز -قاكون رايظ  

loi de Rayleigh-Jeans 

يسؿ أسقد        ركقن ةصػ اإل عرعق  ايطقػق  

  ب ٓياا  سااا ع  ايضااقء   درجاا  مه اردااف املطؾؼاا  

وهاال دعطااك   وترب اا  بقي زماارن   و ااقل املقجاا  

      بريعًل   
    

  
. 

Rayleigh's criterion معقار رايظ 

critère de Rayleigh 

معقرر حي د املقز ايزاوي يؿؾ  نقوق   وةاـص عا  أكاف 

ةؿؽـ اع  رر مـ عػ كؼطقاػ ناقوقػ مـػصاؾػ عـا مر 

 دـط ؼ ايذروة اي وقسق  يـؿط اكع اج ايضقء ايصردر ماـ

أمه  ر بع  اج قارز ايؿؾا  ايضاقوق  عا  ايؼقؿا  ايا كقر 

 إوؼ يـؿط اكع اج ايضقء ايصردر مـ املـ ع أخ .

reactance رّديَّة 

réactance 

معر   اي قرر امل ـارو  بقاساط  مؽثػا  أو د ةضاق  يف 

دارة  ف بروقاا . وهاال هثااؾ اياازء اي خااقغ مااـ عركعاا  

يف  X=1/jωC  ودسااروي Xوة مااز واار بااا  Zاياا ارة 

يف مهرياا  و ناا   X=jωLو Cمهرياا  مؽثػاا  سااع فر 

ايعاااا د اي خااااقغ  j  مهقاااا  Lد ةضااااق فر ايذادقاااا  

 ايزاوي يؾ قرر امل ـرو . يـ ضا ωو   √  

reaction تػاطل؛ رد فعل 

réaction 

يف املقؽركقؽ  ايؼقة املسروة  واملعر س  اي ل دـا ج  -3

أةا   اقة عا  جساؿ  دػعاؾ  اقة رد  ُدسؾَّطعـ مر 

 ايػعؾ يف ايسؿ أخ . 
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ًٓ  قؿقروًقاااار أو كقعًقاااار  -3 أي عؿؾقاااا  د ضااااؿـ دااااق

 واي حقٓت ايؽقؿقروق  ودػرعًلهتر يقست عؽقس .

reaction cross section ادؼطع الػعال لؾتػاطل 

section efficace de réaction 

 .collision cross sectionراجع 

reaction energy صاقة التػاطل 

énergie de réaction 

ايطر اا  امل حاا رة  أو ايطر اا  املؿ ّصاا   أتـاارء دػرعااؾ 

 كقوي أو  قؿقرول.

reaction formula معادلة التػاطل 

équation de réaction 

ًٓ يف احلارٓت  مثاؾ معردي  دِص  ػ دػرعًًل  ة ضؿـ دق

 آكصفرر واي صعق  واي  خري واي ؽرتػ وغريهر.

reaction heat حرارة التػاطل 

chaleur de réaction 

عااا  ساااري   يف اي ػااارعًلت ايـر اااا ة  ؿقااا  مهااا ارة دُ 

يؾحاا ارة ومقج اا  يف اي ػاارعًلت املرصاا  يؾحاا ارة  

.  𝛿وهاال دؼاارس ب غااري أكطؾ قاا  ايؿؾاا  امل ػرعؾاا  

 .enthalpyراجع 

reaction mean free path 

 ادسري احلر الوسطي لؾتػاطل

libre parcours moyen de réaction 

 .mean free pathاكظ  

reaction threshold طتبة التػاطل 

seuil de réaction 

 .activation energyاكظ  

reactive power يِّة  قدرة ردِّ

puissance réactive 

  Qايزء اي خقغ مـ ايؼ رة ايعؼ ة  ة ماز وار بارحل ف 

اي ااقد   Iو Vمهقاا   Q=VI sin φودعطااك بريعًل اا  

زاوةا   φو  ة اي قارر املـ جاػ يعـصاا  ايا ارة املعـال و

 ف ق ايطقر بػ اي قرر واي قد . وامه هتر فؾط أم ري رّدي.

reactivity تػاطؾقة 

réactivité 

وسااااقط روقسااااال ةصااااػ مه  قاااارت ود ةؽقاااارت 

املػرعًلت ايـقوة  وةع  عـ اب عارد مـظقما  املػرعاؾ 

  جتاروز احل جقا   ؿف املقج   د ل ععـ احل جق .  قَ 

 ؿف ايسري   ع  احلري  دون احل جق .و قَ 

reactivity meter مؼقاس التػاطؾقة 

appareil de mesure de la réactivité 

مـظقم  ميؽرتوكق  كحصؾ ب بطفر بؿؽشارف أو أ ثا  

 ع  مم ا  ي ػرعؾق  مػرعؾ كقوي.

reactor مػاطل 

réacteur 

 .nuclear reactorاخ صرر ملػرعؾ كقوي. راجع  -3

 ة .عـصا  دارة مثؾ و قع   دس عؿؾ إلمه اث ردِّ  -3

reactor control rod  ُّم بادػاطلقضقب حتؽ  

barre de réglage de la pile 

 .control rodراجع 

reactor core لب ادػاطل؛ قؾب ادػاطل 

cœur d'un réacteur 

اياازء امل  اازي مااـ مػرعااؾ كااقوي مهقاا  جتاا ي فقااف 

 آكشطرر ايـقوي.مهقادث 

reactor engineering هـدسة ادػاطالت 

génie nucléaire 

فاا ك مااـ اوـ ساا  ة ضااؿـ م ااردل اوـ ساا  ايـقوةاا  

ودط قؼرهتاار وبقجااف خاارص دصااؿقؿ مـشاا ت ايطر اا  

 ايـقوة  ودشغقؾفر.

reactor fuel وقود ادػاطل 

combustible nucléaire 
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 .nuclear fuelاكظ  

 

reactor poison ُسم ادػاطل 

poison nucléaire 

أي عـصا  ةؿ ص ايـرتوكارت بشا ة ٕكاف  ػاػ ماـ 

  ة دػرعًلت آكشاطرر ايـاقوي يف و اقد املػرعاؾ. 

دقنع بعض ايسؿقم يف  ؾق  مػارعًلت آكشاطرر 

ذيااؽ  عاا عؿااً ا  اا ف اياا حؽؿ بري ػرعؾقاا . مثاارل 

  ض رن اي حؽؿ مـ اي قر وايؽردمققم.

reactor runaway  ادػاطلمجوح  

emballement de la pile 

زةردة يف  ا رة املػرعاؾ ايـاقوي أو يف دػرعؾق اف زةاردًة 

 غري مسقط  عؾقفر.

reactor safety system مـظومة أمان ادػاطل 

système de sécurité du réacteur 

مـظقما  د ؾؼااك معؾقماارت مااـ إجفاازة املخ ؾػاا  اي اال 

امل د طااا  بااالمـ د ا اااب م غاااريات اي شاااغقؾ اي وقساااق  

ةؾ معقارر أمارن وامها  أو املػرعؾ  وهل  ردرة عا  دعا 

 بحق  د ؼك دػرعؾق  املػرعؾ نؿـ مه ود  مـ . رأ ث   يق  

reactor spectrum of neutrons 

 صقف كرتوكات ادػاطل

spectre des neutrons de la pile 

ػ ايـرتوكااارت يف املػرعاااؾ وفاااؼ تًلتااا   قاااػ ةصاااـِّ 

أصااـرف: مه ارةاا  وفااقق مه ارةاا  وسااا ةع  بحسااب 

  eV 0,5 ر  فر.  ر   ايـرتوكرت احل ارةا  أ اؾ ماـ 

وايسا ةع   MeV 0,5و eV 0,5وفقق احل ارة  بػ 

 .MeV 0,5 ر  فر أ ث  مـ 

reactor vessel حوض ادػاطل 

cuve du réacteur 

ب املػرعاؾ مهقا  جتا ي وعرء املح قةرت املحقط بؼؾا

دػرعًلت آكشطرر ايـاقوي  وهاق يف وطارت دقيقا  

ايؽف باارء بريطر اا  ايـقوةاا  وعاارء نااغط حي ااقي عاا  

د املػرعؾ ايـقوي وع   ؾب املػرعؾ.  م ِّ

read-only memory ذاكرة قرائقة 

mémoire morte 

أداة ي خزةـ املعطقرت بصقرة داوؿ  بحق  ٓ هحك. 

وكقاا  أو مغـطقسااق  وةساافؾ ةؿؽااـ أن دؽااقن ميؽرت

 .ROMايـػقذ ميقفر بسا ع . دسؿك أةًضر 

reader قارئة 

lecteur 

 ياا  دؾاا ؼط معطقاارت احلرسااق    ريؼررواا  ايضااقوق  

و ررو  اي طر رت املغـطقسق  و ررو  اي طر رت املثؼَّ ا   

أمر  ررو  ايػؾؿ املؽ وي ففل  يا  مسا ؼؾ  دؼا أ ايػؾاؿ 

 ودع ل و قةردف.

reagent كاشف 

réactif 

ماااردة دسااا عؿؾ يف اي ػااارعًلت ايؽقؿقروقااا  يؽشاااػ 

 جم ةرت اي ػرعؾ وكقاجتف.

real axis حمور حؼقؼي 

axe réel 

 املحقر إفؼل يف مجؾ  اإلمه اتقرت اي ةؽرردق  املس قة .

real fluid flow جريان مائع حؼقؼي 

flux de fluide réel 

Lat: realis=يشء 

ج ةرن ةمخذ فقف دلتري ايؼقى املامسق  أو  اقى ايؼاص 
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بعػ آع  رر  وهل  قى دع ُّ مص ر امه ؽارك املاروع 

ٕهناار دعاار س اكاازٓق   ؼاا  مااـ املااروع عاا  أخاا ى 

 جمرورة ور.

real gas غاز حؼقؼي 

gaz réel 

 ؾ غرز مقجاقد وبخارر  ٓ دـط اؼ عؾقاف مقاصاػرت 

 و قاكػ ايغرز املثرك.

real image قال حؼقؼي؛ صورة حؼقؼقةخ  

image réelle 

مار ناقوًقر برسا عامل ع سا  أو يساؿ  صقرةدشؽقؾ 

رت مـفاار بحقاا  ةؿؽااـ ريةاا  اخلقاارل ؿقعااماا  ة أو جت

 ايـردج ع   ر  .

real number طدد حؼقؼي 

nombre réel 

ـ ٍف  أو  عا د  ـ ٍف أو غري م ع د ةؿؽـ   رب ف  ع د عشا ي م

ع اد     ...π  3/7  12.5-  2مـَطَّؼ أو غري مـَطَّؼ  ٕر

real object جسم حؼقؼي 

objet réel 

دؼاقم ةص ر ايضاقء عـفار فعاًًل وجمؿقع  مـ ايـؼرض 

 بريػعؾ مؼرم مـ ع يأل ع  ايضقوق  يف مجؾ  نقوق .

real part of complex number 

 جزء حؼقؼي لعدٍد ُطَؼدي

partie réelle d'un nombre complexe 

 Xهق  Z=X + iYايزء احلؼقؼل مـ ايع د ايعؼ ي 

 هق ايزء اي خقغ. Yو

real power قدرة حؼقؼقة 

puissance réelle 

هل ايزء احلؼقؼل مـ ايؼ رة ايعؼ ة  ودؼا ر باريقاض 

  و  مهقاا           ودسااب مااـ ايعًل اا  

 زاوة  ف ق ايطقر بقـفام.  اي قد  واي قرر املـ ِجرن و

rearrangement reaction  ترتقبإطادة تػاطل  

réaction de réarrangement 

 دػرعؾ كقوي د  ردل فقف ايـقى كقةرهتر.

reboiler coil ِمَؾف إطادة التسخع 

serpentin bouilleur 

مـشلة دؽ ة  ومه ة دسخػ مسرع ة ي ج اي جزو  يف 

اي اارتول  صااؿؿت ي عطاال مهاا ارة مناارفق  يؾجاازء 

ايسااػغ مااـ اياا ج  مهقاا  ةعاارد دسااخػ ايساااروؾ 

املسحق  مـ جركاب ايا ج أو أساػؾف بعؿؾقا  د اردل 

 مه اري  تؿ ةعرد تركق  مؼ اي ج.

receiver مستؼبِل 

récepteur 

دارة ميؽرتوكق  دس ؼ ؾ دخؾفر ماـ هاقاول ودسا عؿؾ 

ػصاؾ م اررة رادةقةا  م غقبا  م  حرت ميؽرتوكق  ي

مااـ بااػ  ااؾ اإل ااررات إخاا ى اي اال ةساا ؼ ؾفر 

اوااقاول  تااؿ دضااخؿفر مؼ مساا قى مًلوااؿ ملعرياارت 

ور ب ارة  شاٍػ مؼ  اؽؾ مؼ اقل  أخ ى  وأخرًيا دقِّ

ٓساا عامل املساا ػق   مثااؾ ايصااقت  أو ايصااقرة  أو 

 معطقرت ر ؿق   أو  قؿ  قرسرت وغريهر.

reciprocal مؼؾوب 

réciproque (inverse) 

 .B/1هق  Bمن مؼؾق  ايع د 

reciprocal lattice شبقؽة طؽسقة 

réseau réciproque 

هال جمؿقعا   Bravaisايش قؽ  ايعؽسق  يش قؽ  ب افاف 

يؽاؾ        بحقا  ةؽاقن  Kمـ  ؾ امل جفارت 

 .Rم جفرت مقانع كؼرض ايش قؽ  

reciprocal theorem مربهـة التبادل 

théorème de réciprocité 

 E اقة و  ا   ف بروقا   ُسؾِّطتم هـ  دؼضال بلكف مذا 

بػ   فػ مـ دارة  ف بروق  مميػ  مـ عركعرت خطقا  
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يف فاا ك مـفاار  فاانن  Iم امتؾاا  آجتاارهػ و ااقس اي قاارر 

 .Iو Eٓ د غري عـ مر ة ردل بػ مقنعل  E/Iايـس   

reciprocity law قاكون التبادلقة 

loi de réciprocité 

 ركقن يف اي صقة  ةـص عا  أن  ثرفا  احل ق ارت عا  

فؾؿ اي صاقة  املعاريج باريط ق املع وفا  د ـرساب ماع 

 pم فقًعار يؾؼاقة  tوزماـ اي عا ةض  I  ة اإلنارءة 

 بحسب مهسرسق  ايػؾؿ. 1,1و 0,8دؼع بػ  pمهق  

recirculation جريان دم دورة مغؾؼة 

recirculation; circulation en circuit fermé 

ايعقدة امل ؽ رة يؽؾ املردة أو يزء مـفر يف عؿؾقا  دؼركقا  

   ف د  قز عـصا  يف مزةج أو ي قفري جتركس مه اري. 

recoil مرتد؛ ارتداد 

recul 

كااقاة د حاا ك م داا ة ك قجاا  مصاا ارهر فقدقًكاار أو  -3

 جسقاًم  خ . 

احل    مؼ اخلؾػ اي ل ةـ فع  ار ما فع ماثًًل يا ى  -3

 م ًل ف  ذةػ  اكسجرًمر مع م  أ ايػعؾ ورد ايػعؾ.

recoil electron إلؽرتون مرتد 

électron de recul 

 ميؽرتون ة ح ر مـ ذرة بس ب اصط ام فقدقن  ر.

recoil nucleus كواة مرتدة 

noyau de recul 

كقاة د د  بعا  دػؽؽفار يف عؿؾقا  كشارض م اعرعل أو 

 ك قج  اصط ام جسقؿ  ر.

recombination إطادة آحتاد 

recombinaison 

ادااارد ايثؼاااق  برإليؽرتوكااارت وفـري ااار مًعااار بعااا  

 دقيق  ر يف خؾق   ؿسق  ي ى دع نفر يؾضقء مثًًل.

recombination coefficient 

 معامل إطادة آحتاد

coefficient de recombinaison 

أو مع ل معردة ادارد إةقكارت املقج ا  برإليؽرتوكارت 

برٕةقكرت ايسري   يف غرز  بقامه ة احلجؿ  مؼسقًمر ع  

ج اء عا د إةقكارت املقج ا  بقامها ة احلجاؿ يف عا د 

 اإليؽرتوكرت أو إةقكرت ايسري   بقامه ة احلجؿ.

recombination of ions طودة احتاد األيوكات 

recombinaison des ions 

عؿؾقااا  معر سااا  يؾ ااالةـ دـشااال بـ قج فااار ذرات أو 

ةتااارت مع  يااا  ماااـ ادااارد إةقكااارت ايذرةااا  أو جز

 ايزةتق  املقج   برإليؽرتوكرت احل ة.

recombination velocity سـرطة طودة آحتاد 

vitesse de recombinaison 

هل كس   امل  ِّ   ايـرظؿقا  يؽثرفا  دقارر اإليؽرتوكارت 

 أو ايثؼق ( ع  سطح كصػ كر ؾ مؼ  ثرفا   احـ  

 ايثؼق ( ايػروض  عـ  ايسطح. اإليؽرتوكرت  أو

recording head رأس تسجقل 

tête d’enregistrement 

 رأس مغـطقسال ةس عؿؾ ي سجقؾ ايصقت أو ايصقرة.

recovery َتَعادماستعادة/  

récupération 

زوال اي شااقه أو آكػعاارل يف مااردة  ربااام باا طء  بعاا  

 زوال اإلجفرد.

recovery of uranium استعادة القوراكقوم 

récupération de l'uranium 

حُيصاؾ اس خ اج ايققراكققم مـ مؽرمـف ايط قعق   بع 

ل  ع  مر ةسؿك اصطًلمًهر بريؽعؽ  ايصػ اء اي ل دقَّ

 مؼ و قد املػرعًلت ايـقوة .

recovery time زمن آستعادة 

temps de récupération 
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ؿ يف أك ق  غارزي  ال  -3 ايزمـ ايًلزم ملسا ى دؽُّ

ؿ تركق  بع  دق ُّػ دقرر املصع  فقف. ةس عق    اي حؽُّ

ايزمـ ايًلزم ملس ؼ ؾ راداري  ل ةس عق  كصاػ  -3

مهسرسق ف بع  هنرة  ك ضا  مرسارل بحقا  ةؿؽـاف 

 اس ؼ رل ص ى راجع.

recrystallization طودة التبؾور 

recristallisation 

عؿؾق  جتا ي ي ـؼقا  م   ارت عضاقة  صاؾ    دع ؿا  

اب يف املاذةب برزدةارد درجا  ع  زةردة اكحًليق   م  َّ

مه اردف. وي ى د د املحؾاقل دشاا ك جزةتارت املاردة 

 املـحؾ  يف اي  ؾقر جم ًدا.

rectangular array صػقف مستطقل 

ensemble à maille rectangulaire 

 صػقػ ٓ ة سروى فقف ع د إسط  مع ع د إعؿ ة.

rectangular parallelepiped 

 ؼائمالستطقالت ادمتوازي 

parallélépipède rectangle 

Gr: parallêlos=مس ق; epipedon=سطح 

م قازي سطقح  رع دره مس طقًلن ةعرم ان سطقمهف 

 .rectangular solidايرك ق . ةسؿك أةًضر 

rectangular solid  ستطقالتادمتوازي  

solide rectangulaire 

 .rectangular parallelepipedاكظ  

rectangular waveguide دلقل موجي مستطقل 

guide d'onde rectangulaire 

 ديقؾ مقجل مؼطعف ايع نال مس طقؾ ايشؽؾ.

rectification تؼويم التقار 

redressement (du C.A.) 

( مؼ دقاارر مساا ؿ  ACهااق دقةااؾ اي قاارر امل ـاارو   

 DC وذيؽ برس عامل دةقد ودارة دـعقؿ. ةؿؽاـ أن )

يـصػ مقج  برس عامل دارة فقفر دةقد  ةؽقن اي ؼقةؿ

وامهاا   ااام ةؿؽااـ أن ةؽااقن اي ؼااقةؿ ملقجاا   رمؾاا  

ن مـ أربع دةقدات.  برس عامل دةقدةـ أو جسا  مؽقَّ

rectifier م  مَؼوِّ

redresseur 

دارة  ف بروقاا  دساا عؿؾ ي حقةااؾ اي قاارر امل ـاارو  مؼ 

دقرر مس ؿ . د ليػ أسرًسر مـ أداة ميؽرتوكق  ٓخطق  

 دةقد( دسؿح بؿ ور اي قرر يف أمه  آجترهػ وَداقل 

 دون م وره يف آجتره أخ .

 

rectilinear motion حركة مستؼقؿة 

mouvement rectiligne 

 مس ؿ  يف ونع جسؿ بحق  د  ع  ؾ كؼط  ماـ دغريُّ 

 كؼر ف مسرًرا مس ؼقاًم.

rectilinear propagation of light 

 مستؼقم لؾضوء اكتشار

propagation rectiligne de la lumière 

مقؾ ايضقء مؼ اد رك خطقض مسا ؼقؿ  يا ى اج قارزه 

 وسًطر  ػرًفر م جركًسر.

recycling إطادة التدوير 

recycler; remettre en circulation; réutiliser 

عؿؾق  معري  املقاد املس عؿؾ  أو املرتو ا  بؼصا   -3

 اس عامور يف مـ جرت ج ة ة. 



 333 جممع اللغة العربية بدمشق

معردة اس عامل  ض رن ايق قد يف املػرعًلت ايـقوةا   -3

 بؿعري فر  قؿقروقًر   ف ختصق فر ومعردة دصـقعفر.

redshift اكزياح كحو األمحر 

décalage vers le rouge 

ة  عا  عاـ اي اصا  اكزةرح يف خطقض  قػ ج م فؾؽل 

  أي كحاق ايطا ف إرا   ا كحق إ قال املقجق  إ

 مـ  قػ ايضقء امل ول ك قج  ملػعقل دوبؾ .

 

reduced mass كتؾة خُمَتَزَلة 

masse réduite 

ف يؿؾا  مميػا  ماـ جساؿػ   ؾ ا    فام ق  ؾ  دع َّ

 بريعًل  :   و
 

 
 (

 

  
 

 

  
 ايؽ ؾ  املخ زي .  مهق    (

reduction اختزال؛ اختصار 

réduction 

 معردة   رب  صقغ  رةرنق  مر بشؽؾ أبسط.  -3

عؿؾق  دمدي مؼ دصغري مهجؿ ايـرفذة ع   ر ا   -3

احلرسااق  بـؼاا  ايػاالرة يف املقنااع املـرسااب عاا  

  ا ةط ايعـقان.

reference frame مجؾة ادؼاركة؛ مجؾة مرجعقة 

référentiel; système d'axes (de coordonnées) 

 .frame of referenceاكظ  

reference node طؼدة مرجعقة 

nœud de référence 

عؼ ة   ررة مـ دارة  ف بروق  ي ؽقن م جًعار يؼقارس 

  ؿقكرت ايعؼ  إخ ى  يذا   رر  ؿقهنر صػً ا.

reference plane مستٍو مرجعي 

plan de référence 

سب  خ ى ع  سطح مس ق أفؼل ـد ؼرض ٕا ميقف مـرسقب اـي

رل ومـرسقب سطح املقره يف مهري ل امل  وايزر.  ٕا

reference tone كغؿة مرجعقة 

ton référentiel 

كغؿااا  كؼقااا  عقررةااا   ذات دااا دد معااا وف و ااا ة 

 لساارس م جعاال يؼقاارس  اا ة  ساا عؿؾمع وفاا   دُ 

 ايصقت أو جفرردف.

refinery مصػاة 

raffinerie 

اي اارتول اخلاارم مؼ و ااقد مااـ أكااقاك مـشاالة ي حقةااؾ 

   ؾػ  وزةقت و حقم.

reflectance اكعؽاسقة 

réflectance 

ايـساا   املتقةاا  يشاا ة ايضااقء املااـعؽس عااـ سااطح 

عر س مؼ   ة ايضاقء ايسار ط عؾقاف. دساؿك أةًضار 

reflectivity. 

reflected beam حزمة مـعؽسة 

faisceau réfléchi 

ـ مهزم  مـ اإل اعرك ايؽف  قساال  أو ايساقامت د دا  عا

ـ جسؿ  رو  مثًًل.  سطح عر س  حزم  اي ادار امل د ة ع

reflecting power قدرة آكعؽاس 

puissance de réflexion 

ًرا برٕم رر مؼؾق  اي ع  اي مري يؾؿ  ة ايؽ وة   .مؼ َّ

reflecting reactor مػاطل ذو طاكس 

pile munie d' un réflecteur 

  ؼاا  مااـ املاارء أو ايغ افقاات أو مػرعااؾ دااقط بؼؾ ااف 

اي ةؾققم أو غري ذيؽ مـ املقاد املَُ ْعثِ ة  يؽل دعؽس 

هر ميقف تركق .  بعض ايـرتوكرت اوررب  مـ ايؼؾب ود دَّ
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reflecting telescope 

 راصدة طاكسة؛ ِمؼراب طاكس

téléscope à réflexion 

راص ة جسؿق فر م  ة مؽرفتق  مؼعا ة جتّؿاع ايضاقء  

ًٓ مهؼقؼًقاار يؾجسااؿ خريًقاار مااـ   ؾااػ  ودؽااّقن خقاار

عقق  آكؽسرر اي ل دصاؾ يف اي اصا ة ايع ساق   

 مثؾ ايزةغ ايؾق . 

 

reflection اكعؽاس 

réflexion 

Lat: reflexio=اي وران كحق اخلؾػ 

إماقاج ارد اد ايضقء  أو اإل عرك ايؽف  قسال أو 

ايصااقدق  أو ايسااقامت( عـاا  سااؼق ف عاا  سااطح 

فرصؾ بػ وسطػ  مؼ ايقسط إول ايذي ورد مـاف 

 برجتره معػ حيؼؼ  ركق  آكعؽرس.

reflection angle زاوية آكعؽاس 

angle de réflexion 

ايزاوة  بػ ايشعرك املـعؽس عا  ساطح مار وايـارظؿ 

عا   عؿاقداي ع  هذا ايسطح عـ  كؼطا  اياقرود  أي

 املس قي املامس وذا ايسطح عـ  كؼط  ايقرود.

reflection coefficient  ُعامل آكعؽاسم  

coefficient de réflexion 

كس   سع  املقج  املـعؽس  ع  سطح مؼ سع  املقج  

 ايقاردة عؾقف.

reflection factor طامل آكعؽاس 

facteur de réflexion 

 ع  سطح مؼ ايؼ رة ايقاردة عؾقف.كس   ايؼ رة املـعؽس  

reflection laws آكعؽاس اقاكوك  

lois du réflexion 

 ركقكاارن ةااـص إول عاا  أن ايشااعرك املااـعؽس عاا  

ماا  ة ةصااـع زاوةاا  مااع ايـاارظؿ عاا  ايسااطح دسااروي 

ن ايشاعرعػ اياقارد أزاوة  ايقرود وةـص ايثر  عا  

 واملـعؽس وايـرظؿ دؼع يف مس ق ومهق .

reflection of neutron beam 

 اكعؽاس حزمة كرتوكات

réflection d' un faisceau de neutrons 

ارداا اد ايـرتوكاارت عااـ سااطح عاار س  مااـ املاارء أو 

 ايغ افقت أو اي ةؾققم أو غريهر مـ املقاد(

reflection symmetry تـاضر مرآوي 

symétrie par réflexion; symétrie par rapport 

à un plan 

 دـرظ  بريـس   مؼ مس ٍق.

reflectivity اكعؽاسقة 

réflectivité 

 .reflection factorأو  reflectanceاكظ  

reflector طاكس 

réflecteur 

يف ايػقزةاارء ايـقوةاا : جسااؿ مصااـقك مااـ مااردة  -3

 مػرعؾ كقوي. ايـرتوكرت برجتره  ؾبدعؽس 

يف ايؽف  قساااق :  ضااااقب مـػاااا د أو مـظقماااا   -3

  ؽ  مع كق  أو صػقح  مع كق  ر قؼ   ض رن أو 

 دقنع وراء هقاول يزةردة   ردف اي قجقفق .



 333 جممع اللغة العربية بدمشق

reflector control م بوساصة طاكس  حتؽُّ

contrôle par réflecteur 

ؿ بؿػرعؾ عـ   ةاؼ نا ط صاػرت ايعار س أو  دؽُّ

ل عر سق ف.  ونعف أو  ؿق ف بحق  ُدع َّ

reflector of reactor طاكس ادػاطل 

réflecteur du réacteur 

 .reflecting reactorراجع 

reflector saving 

 اقتصاد بالعاكس؛ اختصار بالعاكس

économie due au réflecteur 

آخ صاارر ايااذي ةؿؽااـ أن حيؼؼااف عاار س مـرسااب يف 

 مهجؿ  ؾب املػرعؾ احل ج عـ مهجؿف ب ون ايعر س.

reflex camera رة طاكسة  مصوِّ

camera de réflexe 

د ةشؽؾ صقرة املشف  ع  زجرج   رة جمفزة بؿس ِّ مصقِّ

. ةساؿح هاذا o45غري مصؼقي  عاـ   ةاؼ ما  ة مروؾا  

 اي صؿقؿ ب ؼققؿ املشف    ؾ أْخذ صقرة يف.

 

reflux الراجع؛ السائل ادعاد؛ ارتداد 

reflux 

جزء ايـردج امل  فؼ اياذي ةعارد مؼ املعريا   يقسارهؿ يف 

 كس   آس ػردة  ام يف عؿؾقرت اي ؼطري بري جزو .رفع 

reflux condenser مؽثف الراجع 

condenseur à reflux 

مكرء مسرع  يعؿقد اي ؼطري بري جزو   ةعؿؾ ع  دؽثقاػ 

 إبخ ة ومعردة ايسروؾ ايـردج مؼ عؿقد اي ؼطري.

refracted beam حزمة مـؽسـرة 

faisceau réfracté 

صاقدق  أو  ف  قساق ( باررزة ماـ مهزما  ناقوق   أو 

ايسطح ايػرصؾ باػ وساطػ ساا ع  اك شارر ايضاقء 

 .  ؾػ  فقفام

refracting angle زاوية آكؽسار 

angle de réfraction 

ايزاوةاا  بااػ ايشااعرك املـؽسااا  وايـاارظؿ عاا  ايسااطح 

ع  ايعؿقد ايػرصؾ بػ ايقسطػ عـ  كؼط  ايقرود أي 

 ايػرصؾ عـ  كؼط  ايقرود.املس قي املامس يؾسطح 

 

refracting spherical surface كاسـر كروي 

dioptre sphérique 

سااطح  اا وي فرصااؾ بااػ وسااطػ خت ؾااػ سااا ع  

 اك شرر ايضقء فقفام.

refraction اكؽسار 

réfraction 

Lat: refringere= سا  

اي غري املػرجئ ايذي ةعركقف اجتره ايضاقء  أو ايصاقت 

أو اإل عرك ايؽف  قيس( عـ  م وره ماـ وساط أول 

 وسط ايقرود( مؼ وسط ترٍن  وسط اي وز( خت ؾاػ 

سا ع  اك شرر ايضقء فقفام  أو عـ  اك شارره يف وساط 

 وامه  غري م جركس.

refractive index قريـة آكؽسار 

indice de réfraction 
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ايـس ق : كس   سا ع  اك شرر ايضقء يف وساط اياقرود 

مؼ سا ع  اك شرره يف وسط اي وز أو كس   جقب 

زاوة  ايقرود مؼ جقب زاوة  آكؽسرر. ودسؿك 

 . index of refractionأةًضر 

املطؾؼاا : كساا   سااا ع  اك شاارر ايضااقء يف اخلااًلء مؼ 

 سا ع  اك شرره يف ايقسط امل روس.

refractometer ؼقاس قرائن آكؽسارم  

réfractomètre 

 نٍ قْ َؾايِ معاّػ  طٍ َساجفرز ةس عؿؾ يؼقرس   ةـ  اكؽسرر وَ 

 معػ  وهق ةع ؿ  ع  وامه ة مـ   اوؼ   ؾػ .

 

refractory material 

 مادة كارية؛ مادة مؼاومة لالكصفار

matière réfractaire 

مردة دؽقن درج  اكصفررهر عريق   وٓ دغارّي   قع فار 

ايػقزةروقاا  أو ايؽقؿقروقاا  يف درجاارت احلاا ارة ايعريقاا  

 ود ؽقن غريً ر مـ خًلوط د ّطـ إف ان  ر.

refrangible قابل لالكؽسار 

réfrangible 

يؽااؾ ماار ة عاا ل مااـ أكااقاك إ ااع  أو احلاازم  صااػ ٌ 

 ايسقؿق  يًلكؽسرر أو آكح اف بؼْ ٍر مؾحقظ.

refrigerant مادة تربيد 

réfrigérant 

ه ص  ر   مه ارة  نخؿ  بريـس   مؼ مهجؿفار أو  مردة

دطؾؼفر عـ مر د غري مهري فر ايػقزةروق   ساروؾ مؼ غارز أو 

غاارز مؼ سااروؾ( ويااذا ةؽااقن واار داالتري   ااري يف ختػااقض 

درجاا  احلاا ارة  و ثاارًيا ماار دساا عؿؾ يف دورات اي  ةاا  

 مثؾ غرز ايـشردر وتـرول أ سق  ايؽ ةت وايػ ةقن.

refrigeration تربيد 

réfrigération 

ختػقض درج  مه ارة مهقِّز أو مردة مؼ أ ؾ ماـ درجا  

مه ارة ايقسط املحقط  دون ايقصقل مؼ درج  جتّؿ  

املااردة مذا  ركاات سااروًًل  وةساا عؿؾ اي  ةاا  حلػااظ 

إ عؿااا  ودؽققاااػ اواااقاء ويف بعاااض ايعؿؾقااارت 

 ايؽقؿقروق  اي ل د رج مؼ درجرت مه ارة مـخػض .

refrigerator براد؛ ثالجة 

réfrigérateur 

Lat: refrigerare=بّ د 

جفااارز يًلسااا عامل املـااازك غريً ااار  ةسااا عؿؾ ي  ةااا  

إ عؿ  ومهػظفر ماّ دة فاقق درجا  جتؿا هر. وهاق 

ةس عؿؾ ساروًًل  ّقارًرا ة  خا  عـا  دساا بف ماـ ف حا  

 نقؼ  فقس ب اي  ة .

regelation د  طودة التجؿُّ

regel 

غريه ماـ املاقاد اي ال ةازداد ظره ة دصقب ايؾق   أو 

مهجؿفاار بري جؿاا ( ايااذي ةؽااقن  اا  اكصااف  بزةااردة 

ايضغط عؾقف  عـ مر ةعاقد مؼ اي جؿا  يا ى ختػقاػ 

 ايضغط عـف.

regenerated fuel وقود ُمعاد التولقد 

combustible régénéré 

و قد ةـ جف مػرعؾ  ر   ةقيِّ  مقاد اكشاطررة  دصاؾح 

ًدا. ةساااؿك أةًضااار بعااا  املعريااا  و اااقًدا كقوًةااار جمااا َّ 

regeneration of nuclear fuels. 

regenerated plutonium بؾوتوكقوم معاد التولقد 

plutonium régénéré 

 .regenerated fuel راجع
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regeneration إطادة تولقد 

régénération 

يف آدصاارٓت: اساا ؼ رل م ااررة ر ؿقاا  ومعااردة  -3

دؽقةـفاار مااع آمه ػاارظ واار برٓدساارك وايشااؽؾ 

وايقنعق  ايزمـق  نؿـ احل ود املؼ رة ومـ َتاّؿ 

 دؼقة فر بع  نعػفر. 

يف ايػقزةااارء ايـقوةااا : معريااا  ايق اااقد ايـاااقوي  -3

املـّضب يؾحصقل عا  و اقد كاقوي ج ةا  ماـ 

ة فقااف. دسااؿك أةًضاار املااقاد آكشااطررة  امل قياا 

regeneration process. 

regeneration of nuclear fuels 

 إطادة تولقد الوقود الـووي

régénération des combustibles nucléaires 

 .regenerated fuelاكظ  

regenerative process طؿؾقة إطادة تولقد 

procédé régénérateur 

 .regenerationاكظ  

regenerative reactor مػاطل ولود 

réacteur régénérateur 

ااا  ماااقاد اكشاااطررة  منااارفً  مؼ  مػرعاااؾ كاااقوي ةقيِّ

ايطر    دس عؿؾ هذه املاقاد  ؾفار أو بعضافر و اقًدا 

 يف  ؾب املػرعؾ.

region مـطؼة؛ جمال 

région 

ص  أو وجقزة ٓس عامل  -3 يف املعؾقمردق : مـطؼ   صَّ

خاارص  أو يف اي يةاا  آصااطـرعق   جمؿقعاا  مااـ 

عـرصا  ايصقرة  عـصقرات( اي ل دؽقن م سروة  

 يف كصقعفر ودعرمؾ  ؽ ؾ  وامه ة. 

 .domainيف ايػقزةرء: اكظ   -3

register سجل 

registre 

امل  زةا  مقنع ختزةـ خرص ناؿـ ومها ة املعريا  

 ةعّ ف برسؿ و د ودؽقن سع ف عردة  ؾؿ  وامه ة.

regulation تـظقم 

plage de régulation 

احلػرُظ ع  مؼا ار مار تربً ار  مثاؾ ايساا ع  أو درجا  

احل ارة أو ايػؾطق  أو املق ع  بقاسط  كظارم ميؽارتو  

أو أي كظرم  خ  ةعؿؾ ع  دصحقح إخطرء دؾؼروًقر  

ةـ ترب ػ.أو احلػرظ ع  املؼ   ار وصقًرا بػ مه َّ

regulation rods قضبان تـظقم 

barres de régulation 

 .control rodراجع 

regulator ُمـَظِّم 

régulateur 

جفرز يؾحػرظ ع  مؼ ار مر يف دشغقؾ  ي     ة اي قارر  

اي قد   ايرتدد  ايضاغط  ايساا ع   ايغازارة  مياا( تربً ار 

 م غرًيا وفؼ أسؾق  عـفج.عـ   قؿ  معقـ  أو 

relations of uncertainty طالقات آرتقاب 

relations d'incertitude 

 .uncertainty relationsاكظ  

relative aperture فتحة كسبقة 

ouverture relative 

 .F numberاكظ  

relative biological effectiveness (RBE) 

 فعالقة بقولوجقة كسبقة

efficacité biologique relative (EBR) 

عرمااؾ ةساا عؿؾ ملؼرركاا  ايػعريقاا  احلققةاا  ملخ ؾااػ 

أ اااؽرل اإل اااعرعرت املمةـااا   وهاااق كسااا   ج عااا  

اإل عرك امل جعل ايًلزم  إلمه اث مػعاقل معاػ يف 

عضااق مهاال مؼ ج عاا  اإل ااعرك املؿ صاا  ايًلزماا  

 إلمه اث ذات املػعقل.
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relative coordinates إحداثقات كسبقة 

coordonnées relatives 

 اااؾ مجؾااا  ممهااا اتقرت د حااا ك بريـسااا   مؼ مجؾااا  

 ممه اتقرت أخ ى.

relative humidity رصوبة كسبقة 

humidité relative 

كس     ؾ  بخرر املارء املقجاقد يف اياق مؼ   ؾا  بخارر 

 ذاتاملاارء ايعظؿااك اي اال ةؿؽااـ أن حي ااقي عؾقفاار 

 درجااا  احلااا ارة وكػاااس ذاتاحلجاااؿ ماااـ اياااق يف 

ايضغط  ودؼا ر بـسا   متقةا . أو كسا   ناغط بخارر 

املرء املقجقد فعًًل يف ايق مؼ نغط بخرر املرء املشا ع 

 يف كػس درج  احل ارة.

relative incertitude ارتقاب كسبي 

incertitude relative 

كساا   اخلطاال املطؾااؼ امل دؽااب يف مؼاا ار مؼااقس مؼ 

 ايؼقؿ  ايقسطك يف مؼ رة  ـس   متقة .

relative index of refraction 

 قريـة اكؽسار كسبقة

indice (ou coefficient) relatif de réfraction 

 .refractive indexاكظ  

relative isotopic abundance 

 وفرة كظائرية كسبقة

abondance isotopique relative 

كس   ع د ذرات كظري مر مؼ ع د معػ ماـ ذرات كظاري 

يف ة خذ م جًعر يؾؼقرس وةع  عـ ذياؽ  ـسا   متقةا   

 37Clو 35Clفريؽؾقر عا  سا قؾ املثارل ياف كظاريان  ار 

 .25%ويؾثر   75%وايقف ة ايـس ق  يألول هل 

relative motion حركة كسبقة 

mouvement relatif 

بريـس   مؼ جسؿ  خا  أو  اي غري املس ؿ  ملقنع جسؿ

 مؼ كؼط  مسـرد دع   ترب  .

relative velocity سـرطة كسبقة 

vitesse relative 

. ومذا  ركت Bبريـس   مؼ جسؿ  خ   Aسا ع  جسؿ 

 Bيف مجؾ  مؼررك   دؽقن سا ع   VBو VAسا ع ر ر 

من  ركااار ة ح  ااارن  VB-VAمساااروة   Aبريـسااا   مؼ 

من  ركر ة ح  ارن يف  VB+VAبرجتره وامه   ومسروة  

 اجترهػ م عر سػ.

relativistic كسبوي 

relativiste 

 ايـس ق  اخلرص .يف املـسق  مؼ كظ ة  أةـش رةـ 

relativistic mass كتؾة كسبوية 

masse relativiste 

بريـس   مؼ م ا اب يف كػاس     ؾ  جسؿ ة ح ك بسا ع  

ـ ايعًل     مجؾ  املؼررك   دسب يف ايـظ ة  ايـس ق  م

  
  

√     ⁄   ⁄  

سا ع  اك شرر ايضقء يف اخلًلء و  مهق  
ايؽ ؾ      

 ايسؽقكق  يؾجسؿ كػسف.

 .relativistic mass equationدسؿك أةًضر 

relativistic mass equation 

 معادلة الؽتؾة الـسبوية

équation de masse relativiste 

 .relativistic massاكظ  

relativistic momentum اكدفاع كسبوي 

moment relativiste 

 يسؿ يف سا ع ف. mج اء ايؽ ؾ  ايـس قة  

relativistic particle ُجسقم كسبوي 

particule relativiste 

جسقؿ ة ح ك بسا ع  كس قة  يقست صاغرية مؼرركا  

 ايضقء.بسا ع  
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relativistic quantum mechanics 

 كسبوي وميمقؽاكقك كؿ

mécanique quantique relativiste 

 مقؽركقؽ  ؿقمل دؽقن ايسا عرت فقف كس قة .

relativistic velocity سـرطة كسبوية 

vitesse relativiste 

سا ع    رية مؼ مهّ  ةؽػل يعاؾ   ؾا  ايساقؿ أ ا  

وسقس  ودؽقن   ة   ماـ مـ   ؾ ف ايسؽقكق  بؼ ر 

 عشا  سا ع  ايضقء عردة.

relativity الـسبقة 

relativité 

 .relativity theoryراجع 

relativity principle مبدأ الـسبقة 

principe de la relativité 

 .relativity theoryراجع 

relativity theory كظرية الـسبقة 

théorie de la relativité 

 «أياا ت أةـشاا رةـ»هاال جمؿقعاا  كظاا ة ػ ا اارتمهفام 

يًلكطاًلق ماـ املقؽركقاؽ ايـقاقدـل. ايـظ ةا  اخلرصا  

د عؾااؼ ب اصاا ةـ يف مجااؾ م جعقاا  غااري م سااررع  

(  وايـظ ةاا  ايعرماا  اي اال د قسااع مؼ ايؿااؾ 1905 

(. و   اك ثاؼ عاـ ايـظ ةا  اخلرصا  1915امل سررع   

صاا   قياف يف زةردة   ؾا  ايساؿ بزةاردة ساا ع ف  و 

 اجتره سا ع ف  وظفقر م  أ دؽرفم ايؽ ؾ  وايطر  .

relaxation اسرتخاء 

relaxation 

مهري  دؼرت  فقفر مـظقم  فقزةروق  مـ ونع داقازن بعا  

دغااري مػاارجئ يف ايظاا وف املاامت ة فقفاار  عااقدة سااؾؽ 

 مش ود مؼ ونعف ايط قعل بع  رفع اإلجفرد عـف.

relaxation frequency 

 آسرتخاء؛ تواتر آسرتخاءتردد 

fréquence de relaxation 

 مؼؾق  زمـ آسرتخرء.

relaxation oscillator هزازة اسرتخاء 

oscillateur à relaxation 

هاازازة ميؽرتوكقاا  صااقرة آه اازاز امل قياا  فقفاار عاا  

 ؽؾ أسـرن املـشرر  ة ح د دقاد  آه زاز فقفر بزمـ 

 ودػ ةغفام ع  مؼروم . حـ مؽثػ  أو و ن  

 

relaxation time زمن آسرتخاء 

temps de relaxation 

ايزمـ ايذي هي ط فقف مؼ ار فقزةرول ة ـر ص أساًقر مؼ 

 1/e. مـ  قؿ ف إصؾق ) 

relay ل ؾة؛ مرحِّ  مرحِّ

relais 

يف ايؽف باااارء: جفاااارز  ف باااارول أو ميؽاااارتو    -3

ؿ دغااريُّ دقاارر دارة مـااف يف دقاارر دارة أخاا ى  ةاا حؽَّ

مس ؼؾ   فق قح يطر ا  صاغرية كسا ًقر باري حؽؿ يف 

ًلت يف ع د   ري مـ   ر   أ  . ودس عؿؾ امل مهِّ

ؿ  ف برول.   اي ط قؼرت اي ل د رج مؼ دؽُّ

ر مااـ يف آدصاارٓت: وطاا  دساا ؼ ؾ م ااررة ماا -3

م سؾ  ف ضاخؿفر ود ساؾفر مؼ م ساؾ  خا  أو 

 وط  أخ ى مـ هذا ايـقك.
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release of energy حترير الطاقة 

libération d' énergie; dégagement d' énergie 

دقةؾ ايطر   مـ  اؽؾ  ارمـ مؼ  اؽؾ ظاره  مثاؾ 

دػرعااؾ  قؿقاارول كر ااا  يؾحاا ارة  ود ةاا   ر اا  مااـ 

 كقوي. دػرعًلت آكشطرر يف مػرعؾ

relief perception م  إدراك جمسَّ

perception du relief 

يف ايضااقء: ممهساارس بصااا ي ةااـجؿ عااـ اي يةاا   -3

ًٓ يؾجساؿ  بريعقـػ مًعر  مذ دشؽؾ  اؾ عاػ خقار

املجّسؿ   ؾًػر عـ خقارل ايعاػ إخا ى ف  قيا  

صااقرة تًلتقاا  إبعاارد د ااػ جمؿقعاا  اي جااروةػ 

 واي وزات يف ايسؿ. 

ا ه إذكارن يف  -3 ايصقت: ممهسرس صقيت ف اغل دقيِّ

 مًعر ف  ر رن مقانع املصردر ايصقدق  املخ ؾػ .

relief valve ِصاَمم األمان 

soupape de détente; soupape de sûreté 

صامم ةـػ ح ي خػقػ ايضغط داخؾ مهّقاز مغؾاؼ عـا  

ا معقـًار  ومـاف مار  ا  ةعاقد فقـغؾاؼ عـا مر  جتروزه مه  

 ظاا وف اي شااغقؾ ايعردةاا   مثااؾ ة جااع ايضااغط مؼ

 صاممرت  ـرج  اي خرر وامل اجؾ وغريهر.

reluctance مماكعة مغـطقسقة 

réluctance 

خررج  ساؿ  ايؼاقة املح  ا  املغـطقساق  عا  اي ا فؼ 

املغـطقسااال يف دارة مغـطقسااق . وهاال دؼربااؾ املامكعاا  

ايؽف بروقااا  يف ايااا ارات ايؽف بروقااا . ووامهااا هتر يف 

 .H-1ايؿؾ  اي ويق  مؼؾق  اوـ ي أي 

rem ريم 

rem 

 . roentgen equivalent manاكظ  

remanence قة  مغـطة متبؼِّ

rémanence 

Lat: remanere=بؼل 

املغـطقسق  اي اوؿ  اي ل د ؼك يف مردة ذات مغـطقساق  

 مه ة ة  مش ع  بع  زوال احلؼؾ املؿغـِط.

remote control م طن بعد  حتؽُّ

télécommande; commande à distance 

ؿ يف دشغقؾ مـظقم  مر  مـ مقناع ة عا  مسارف   دؽُّ

فقاف  سا عؿؾدٓ ةس فرن  ر  مثؾ دؾػرز أو مسجؾ ... 

 يق  كؼاؾ مقؽركقؽقا  أو دقاررات  ف بروقا  أو مقجارت 

  ف  قسق    رٕ ع  دت احلؿ اء(.

remote manipulation 

 مداولة طن بعد؛ تشغقل طن بعد

manipulation à distance; 

télémanipulation 

اساا عامل معاا ات مرتابطاا  ب يقاا  مقؽركقؽقاا  ُداا ك 

املشاع   ماـ ة وًةر يؾ عرمؾ مع بعض املقاد   رملقاد 

 خؾػ مهرجز.

remote sensing استشعار طن بعد 

détection à distance 

جتؿقع ودسجقؾ معؾقمرت عـ سطح إرل ب ؼـقرت 

ٓ د ضؿـ اي امس امل ر ا  معفر. دش ؿؾ هذه اي ؼـقارت 

 عا د املقمهقا  ايطقاػ أو ايع  اي صاقة  ايػقداقغ ايف 

ب جفقازات ايطقػ أو برٕ ع  دت احلؿ اء  واي ادار 

 وؿقي  ع  ايطرو ات أو ايسقادؾ.

renardite ريـارديت 

renardite 

ااب   قعاال مااـ ايػقسااػرت املروقاا  يؾققراكقااقم  م  َّ

واي صرص  ةقج  بشؽؾ بؾقرات صػ اء مـ ايـظرم 

 املعّقـل ايؼاروؿ. ساؿل برساؿ عارمل املعاردن اي ؾجقؽال

A.Renard. 

renormalization إطادة تـظقم 

rénormalisation 

مج اء ةس عؿؾ يف كظ ةا  احلؼاؾ ايؽؿاقمل ايـسا قي 
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بغقاا  دؼ ةااب ايـ ااروج ايـظ ةاا  مااـ ايـ ااروج اي ج ة قاا  

يؾ عرمااؾ مااع وا ااع أن مهسااربرت كظ ةاا  آنااط ا  

 دمدي مؼ  ؿقرت ٓ هنروق  بع  احلّ  إول.

rep ريب 

rep 

وامه ة دساروي  ا ة إ اع  املمةـا  اي ال دامدي مؼ 

مرغاا  يؽااؾ غاا ام مااـ  93ام صاارص  ر اا  دسااروي 

 إكسج  ايؾقـ  اي ل د ع ل ور.

repeatability تؽرارية 

répétabilité 

نااقؼ اي قافااؼ بااػ ايـ ااروج امل  ريقاا  احلرصااؾ  بااـػس 

ااذة عاا  مااردة مطربؼاا  خرنااع     ةؼاا  ايؼقاارس املـػَّ

 .ايشا وض وبػرصؾ زمـل  صري   رر يف كػسخيًل

repetitive error خطل متؽرر 

erreur itérative 

آكحاا اف إعظااؿ يف احلرسااق  مل غااري م اَ ااب يف 

جفاارز م ا  اا   يقاا   عااـ م قسااط  قؿ ااف بعاا  رجااقك 

 م  ربٍع مؼ  ا وض معقـ .

replica صورة مطابؼة؛ كسخة 

réplique 

It: replicare=زقب 

ؾ ع  سطح جساؿ غشرء ر قؼ ي ن أو ٓ  عضقي ةشؽَّ

 مر تؿ ةزال عـف هفقً ا ي راس ف يف جمف  ميؽرتو .

representative sample طقِّـَة كؿوذجقة 

échantillon représentatif 

عّقـ    رية بريؼ ر ايؽريف وم قسط  يف د  ق فار  مه اك 

ةؿؽـ اع  ررهر عثؾا  حلجاؿ معاّػ ماـ ايساؿ اخلارم 

 رر اي واسب ودؼققؿفر.املحقط  ر دس عؿؾ ٓخ  

reprocessing إطادة ادعاجلة 

retraitement 

 239معرياا  و ااقد املػرعااؾ ٓساا خ اج اي ؾقدقكقااقم 

غاري املسا عؿؾ مـاف وإلزايا   235امل قيِّ  وايققراكققم 

 كقادج آكشطرر مـف.

repulsion تـافر؛ تدافع 

répulsion 

Lat: repulsus=م فقك 

 .repulsive forceراجع 

repulsive energy صاقة التـافر 

énergie de répulsion 

 .repulsive forceراجع 

repulsive force قوة التـافر؛ قوة التدافع 

force répulsive 

 قة م  ردي  دـشل بػ جساؿػ أو جساقؿػ دساعك مؼ 

مبعرد أمه  ر عـ أخ   ٕهنام حيؿًلن مثًًل  حـ ػ 

  ف بروق ػ م امتؾ ػ.

research reactor مػاطل ُبحوث 

réacteur de recherche 

مػرعااااؾ مصااااؿؿ أصااااًًل ي قيقاااا  كرتوكاااارت أو أي 

ـاااا  أخاااا ى ٕغاااا ال جت ة قاااا  أو  م ااااعرعرت ممةِّ

يؾ ا رةب أو ٓخ  ارر املاقاد أو إلك ارج كظارو  مشااع . 

ومااـ هااذه املػاارعًلت مػاارعًلت اي حااقث ب اا فؼ 

 مـخػض أو ب  فؼ عرٍل أو مػرعًلت اخ  رر املقاد.

reservoir خزان؛ مستودع 

réservoir 

مهقل معّ  ي خزةـ ماروع  غارز أو ساروؾ( ةسا عؿؾ 

 يف مـظقم   ر  .

residual radiation ُفضالة اإلشعاع 

rayonnement résiduel 

م ااعرك كااقوي صااردر عااـ مااقاد مشااع  م قّنااع  بعاا  
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اكػجااارر ذري  وةشاااؿؾ مـ جااارت آكشاااطرر واملاااقاد 

اي اال ةؿؽااـ أن ةؽااقن ايـقوةاا  غااري املـشااط ة  واملااقاد 

 ايـشرض اإل عرعل    دّ ل فقفر بؼصػفر بريـرتوكرت.

residue ُفضالة؛ َفْضؾة 

résidu 

Lat: residium=م  ؼل 

اياازء ايصااغري مااـ املااردة ايااذي ة  ؼااك بعاا  عؿؾقاا  

 فقزةروق  أو  قؿقروق  أو سؾسؾ  مـ اي حقٓت.

resilience َرجوطقة 

résilience 

بريطر اا  ايًلزماا  يؽسااا  مؼروماا  ايصاا م  ودؼاارس 

 ضقب مـ املردة مؼسقم  ع  مؼطع ايؼضقب  وهال 

دع  عـ اوشر    فؽؾام  ركت اي جقعقا    ارية  ارن 

 ايسؿ أ ؾ هشر  .

resin راتقـج 

résine 

ماااردة يزجااا  مصااا رهر   قعااال أو د  ق ااال هااازج 

دي مؼ دث قت احل ق ارت ايسارمهج  عا  مبرٕصامغ ود

 ايقسط ايذي حيؿؾفر.

resistance مؼاومة 

résistance 

Lat: resistere=ةؼروم 

 .electrical resistanceراجع 

resistance box طؾبة ادؼاومات 

boîte de résistances 

جمؿقع  مـ املؾػارت املؼروما  اي  قؼا  م ّد ا  يف عؾ ا  

وامه ة بحق  ةؿؽـ احلصقل ع   قؿا  مطؾقبا  ماـ 

اي قفقؼاارت بااػ املؼرومارت برساا عامل أي وامهاا ة ماـ 

 هذه املؼرومرت.

 

resistance bridge جسـر مؼاومات 

pont de résistance 

 .Wheatstone bridgeاكظ  

resistance of friction مؼاومة آحتؽاك 

résistance de frottement 

 قة املؼروما  اي ال دؽا ح مه  ا  جساؿ أو داقل دون 

 مهااا وتفر. دساااؿك  يقااا  آمه ؽااارك يف احلريااا  إوؼ

 امه ؽرً ر مه  ًقر  ويف احلري  ايثركق  امه ؽرً ر سؽقكًقر.

resisting medium وسط مؼاِوم 

milieu résistif 

 ؾ وسط ة  ي مؼروم  يؾؼقة املسؾط  عؾقاف دعا م أو 

 ختػػ مـ أت  ايؼقة املسؾط  عؾقف.

resistive load مِحْل مؼاومي 

résistance de charge 

ة ف ر اإلمجريق  صػ  وباذيؽ رقي  يف دارة  ف بروق  ردِّ

ةؽقن اي قرر امل ـارو  املارر فقفار عا  وفارق يف ايطاقر 

 مع ايػؾطق .

resistivity مؼاومقَّة 

résistivité 

دقاارر  ف باارول فقفاار. وهاال  مااردة ماار داا فَؼ  مؼروماا ُ 

دسروي مؼروم  عّقـ  ماـ املاردة  قوار وامها ة ايطاقل 

 𝜌ومؼطعفااار وامهااا ة املؼطاااع ايع ناااال. رمزهااار 

 (.Ω.mووامه هتر أوم.مرت  

resistor مؼاِوم 

résisteur 
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عـصااا   ف باارول ةصااؿؿ بحقاا  دؽااقن يااف مؼروماا  

و دة  ةس عؿؾ يف اي ارات ايؽف بروق  واإليؽرتوكقا  

يؾحاا  مااـ  اا ة اي قاارر امل اا فؼ فقفاار أو إلمهاا اث 

 اكخػرل يف ايػؾطق .

resolution ؛ َمْقزحتؾقل؛ فصل؛ استباكة  

résolution 

Lat: resolutio=فعؾ اي حّؾؾ 

دؾقؾ  ؿقا  م جفا  مؼ م ّ   قفار ايؾ اػ دؽقكارن  -3

اي اال داامت  يف جسااؿ  Fم عرماا دػ عااردة. فااريؼقة 

ماع  𝜃ومقجقدة يف مس ق رأساال ودصاـع زاوةا  

املس قي إفؼل  ةؿؽاـ دؾقؾفار مؼ م ّ  ا  أفؼقا  

ومؼ م ّ  ااا  رأساااق  دساااروي  𝜃    دساااروي 

    𝜃ر مقجااقددػ يف كػااس   ودؽااقن  ؾ ر اا

 مس قي ايؼقة إصؾق . 

يف مهرياا   ياا   قاارس  احلااّ  إدكااك يؾػرصااؾ ايااذي  -3

ةؿؽـ  قرسف أو مًلمهظ ف بػ  قتػ أو  قؿ ػ  وٓ 

 دعقد أي  دون هذا احلّ   ردرة ع  اي ؿققز بقـفام.

resolution of forces حتؾقل الؼوى 

décomposition des forces 

 .resolution (1)راجع 

resolution of vectors حتؾقل ادتَِّجفات 

décomposition des vecteurs 

 .resolution (1)راجع 

resolving power مؼدرة الػصل؛ مؼدرة آستباكة 

pouvoir de résolution; pouvoir séparateur 

 .resolution (2)راجع 

resolving time زمن الػصل 

temps de résolution 

فرصؾ زمـل زب أن ةػصؾ ظفقر ك ضا ػ أو   صا أ

مه تػ ممةِّـػ م  ريقػ  مه ك د ؿؽـ  ي  ايؼقرس ماـ 

 دلدة  وظقػ فر ع   ؾ مـفام ع  مه ة.

resonance جتاوب 

résonance 

Lat: resonare=(أعرد ايصقت  أ قى وأ قل 

يف ايػقزةاارء: ظااره ة دصااؾ عـاا مر ةؽااقن دااقاد   -3

آه زاز ايط قعل يؿؾ  مف زة مسروًةر دقاد  مـ ع 

عؾقفاار ودؽااقن سااع  اه اازاز  املسااؾطآه اازاز 

 ايؿؾ  عـ هر عظؿك. 

يف ايػقزةرء ايذرة  وايـقوة : مهري  غري مس ؼ ة يـظرم  -3

جسقامت دؼرباؾ  قؿا  يؾؽ ؾا  ايػعريا  يؾـظارم  ةؿا  

عـ هر مؼطع آك ثرر ايػعرل بؼقؿ  عظؿك. وةؿؽـ 

دش قف هذه احلري  اي ال ما هتر  صارية جاً ا بجساقؿ 

 تركق (. 24-10غري مس ؼ  عؿ ه امل قسط  كحق 

resonance absorption of neutrons 

 امتصاص جتاويب لؾـرتوكات

absorption de neutrons par résonance 

ام صرص ايـرتوكرت اي ل دؼربؾ  ر رهتر جمرل  ر رت 

 اي جرو  يف ايـقاة املرصَّ .

resonance capture of neutrons 

 أسـر جتاويب لؾـرتوكات

capture des neutrons de résonance 

يـرتوكرت ةمدي مؼ متاررة ايـاقاة أسا  يف كقى بعض املقاد 

 امل     مؼ أمه  مس قةرت اإلتررة زعؾفر دص ر م عرًعر.

resonance cross section 

 مؼطع التجاوب الػعال

section efficace pour les neutrons de résonance 

ايؼقؿاا  ايعظؿااك ملؼطااع إسااا  ايػعاارل اي اال د ؾغفاار 

 اي جرو . ايـرتوكرت ايقاردة بطر   دسروي  ر  

resonance energy صاقة التجاوب 

énergie des neutrons de résonance 

يف املطقرفق : ايطر   ايًلزم  يـؼؾ ذرة مـ مس قى  -3

 أسرسال مؼ مس قى  خ  برم صرص فقدقن. 
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يف ايػقزةرء ايـقوة : ايطر ا  احل  قا  يساقؿ وارد  -3

 ع  جمؿقع  كقى دمدي مؼ متررة ايـقى امل    .

resonance escape probability 

 احتامل آكػالت التجاويب

facteur antitrappe 

ممؽرن كجرة كرتون  يف عؿؾق  د طتا  ماـ آم صارص 

يف وسااااط ٓ هناااارول آم اااا اد يف جماااارل ايطر اااارت 

 اي جروبق  يؾقسط.

resonance frequency تردد التجاوب 

fréquence de résonance 

يف ايؽف برء: ايرتدد ايذي دص ح فقاف عركعا  ايا ارة  -3

مؼروم  صا ف  و  ة اي قرر فقفر أعظؿق   وة حؼاؼ 

 RCLذيااؽ عـاا مر ةـعاا م اياازء اياا ّدي يؾاا ارة 

 وحيسب د دد اي جرو  عـ هر مـ ايعًل  :

  
 

  √  
 

 Lساااع  املؽثػااا  مؼااا رة بريػااارراد و Cمهقااا  

 اي ح ةضق  مؼ رة بروـ ي. 

املقؽركقؽ وايصقت: ايرتدد اياذي ة ؾاغ عـا ه يف  -3

كظرم مف ز سع ف ايعظؿاك عـا مر  ضاع إل اررة 

 جق ق  ترب   ايسع .

resonance integral تؽامل التجاوب 

intégrale de résonance 

دؽرمااؾ كساا   املؼطااع ايػعاارل ٓم صاارص كؽؾقاا  مؼ 

 ر ااا  ايساااقؿ اياااقارد ع اااً ا عااا   رماااؾ  ر ااارت 

 و ع  جزء مـفر.اي جرو  يؾـؽؾق  أ

resonance level مستوى التجاوب 

niveau de résonance 

مس قى ايطر   يذرة مثررة أو أةقن أو جازيء ةؿؽـاف أن 

 ةعقد مؼ املس قى إسرسال بنص ار فقدق  م ر ا .

resonance line of an atom خط جتاويب لؾذرة 

ligne de résonance d'un atome 

خااط  قػاال ةظفاا  بنصاا ار أو برم صاارص حيصااؾ 

برك ؼرل م ر ا  مـ مهريا  مثاررة مؼ احلريا  إسرساق   

أو برٓك ؼاارل املعاار س  دون املاا ور بحرياا  وسااقط  

 كركقمرت( 253,7 مثرل خط ايزو ؼ ذو ايطقل املقجل 

resonance neutron كرتون التجاوب 

neutron de résonance 

جمارل  ر ارت اي جارو   يفكرتون دؼع  ر  ف احل  ق  

يؾـؽؾقاا  أو ايعـصااا . ومذا  اارن ايـؽؾقاا  غااري واا د 

 .238Uفرملصطؾح ةعقد مؼ 

resonance region مـطؼة التجاوب 

région de résonance 

جماارل مااـ ايطر اا   ُةْظفاا  فقااف املؼطااع ايػعاارل يؾـااقاة 

 را كرمج  عـ جتروبرت كقوة .سؾسؾ  مـ ايذُّ 

resonance scattering تبعثر جتاويب 

diffusion résonante 

ـقاة وةصـع معفر  بد عث  م ن ةؾ حؿ فقف جسقؿ وارد 

يف م مهؾ  وسقط   كقاة م ّ    دص ر جسقاًم مـ كػس 

   قع  ايسقؿ ايقارد ويف كػس ايطر  .

resonant cavity جوف جتاويب 

cavité résonante 

 .cavity resonatorاكظ  

resonant circuit  بةاوِ دارة جُم  

circuit de résonance 

. Rومؼروما   Cومؽثػا   Lدارة مميػ  ماـ د ةضاق  

يف اي ارة املجروبا  اي سؾساؾق  دؽاقن املامكعا  صاغ ى 

 اا ة اي قاارر عظؿااك. ويف اياا ارة املجروباا  مااـ َتااؿَّ و

اي ػ عقاا  دؽااقن املامكعاا  عظؿااك. ودور اي جاارو  يف 

. ودساا عؿؾ   √    اياا ارة حيسااب بريعًل اا  

اي ارة ي ؿ ةا  أو مةؼارف عصارب  ماـ اي اقاد ات  هذه

 مهقل دقاد  اي جرو .
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resorption system مـظومة طودة آمتصاص 

système de résorption 

ن  ٓ ةؽاقِّ ٓ ةسؿح فقفر يؾ خرر بلن ة ؽثاػ و مـظقم  د ة  

سروًًل صرفقًر ويؽـف ةؿ ص يف وؾقل نعقػ تؿ ة خا  مـاف 

 اي ودة يف ايسروؾ.يف درج  مه ارة أخػض ي قيق  

response time زمن آستجابة 

temps de réponse 

يف آدصارٓت: اياازمـ ايااًلزم يؽاال ةصااؾ دغااري  -3

اإل ررة اخلررج   بعا  مهصاقل دغاري مػارجئ يف 

املؼ ار املؼقس  ٕول ما ة مؼ كسا   متقةا  وا دة 

 مـ  قؿ ف ايـفروق . 

ة أو يف احلرسق : ايزمـ اياذي دسا غ  ف دارة ذا ا  -3

 أداة ختزةـ ي ؼ ةؿ املعؾقم  مؼ ايقمه ة امل  زة .

rest energy صاقة سؽوكقة 

énergie au repos 

يسااقؿ وهاال  m0ايطر اا  املؽرفتاا  يؽ ؾاا  سااؽقكق  

m0cدسروي 
 سا ع  ايضقء يف اخلًلء. cمهق   2

rest frame قةكؽوس ةمرجعق مجؾة  

système de référence baricentrique 

 .frame of referenceاكظ  

rest mass كتؾة سؽوكقة 

masse au repos 

  ؾاا  جسااؿ ساار ـ عـاا مر ةؼقساافر م ا ااب ساار ـ 

بريـساا   مؼ هااذا ايسااؿ يف كػااس ايؿؾاا  امل جعقاا  

 .m0ورمزهر 

restitution coefficient ُمعامل آرتداد 

coefficient central 

كس   ايساا ع  ايـسا ق  باػ جساؿػ م صاردمػ   اؾ 

اي صردم مؼ ايسا ع  ايـس ق  بقـفام بع  اي صردم وهال 

 دسروي ايقامه  يألجسرم ذات امل وك  املثريق . 

restoring force قوة اإلرجاع 

force de rappel 

ا ؼ بـاربض ماثًًل عـا  ايؼقة اي ل  ضع وار جساؿ معؾَّ

 مزامه ف عـ ونع اي قازن.

resultant acceleration تسارع حاصل 

accélération résultante 

 .resultant vectorاكظ  

resultant force قوة حمصؾة 

force résultante 

وصااؾ  جمؿقعاا  مااـ ايؼااقى  يف املقؽركقااؽ ايـظاا ي  

عا   ساؾَّط هل  قة ومهق ة هثؾ جمؿقع  مـ ايؼقى امل

ايساؿ  وةؽاقن دلتريهاار فقاف مـػاا دة   التري جمؿقعاا  

 ايؼقى جم ؿع .

 

resultant nucleus كواة كاجتة 

noyau résultant; noyau dérivé 

 .daughter nucleusراجع 
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resultant vector حمصؾة مّتجفات 

résultant; vecteur résultant 

مّ جف ةؽقن يف كػس دلتري ع د ماـ امل جفارت املامت ة 

 مـ كػس كقعف.جم ؿعً  

retaining ring حؾؼة التثبقت 

anneau de fixation 

مهؾؼاا  مع كقاا  عرمااً  م كاا  دساا عؿؾ ي ث قاات بعااض 

 ايؼطع يف أمر ـفر مـ جفرز.

retardation تلخري 

retardement 

Lat: retardare=أخذ و ً ر أ قل 

مزامه  ايطقر اي ل ةقي هر عـصا  بصا ي ذو اكؽسارر 

 .رذةشاايعردةا  وايضاقوق ػ ايزم ػ احلمضرعػ بػ 

ل آسااا ؼطر  ةااا ور أو حياااقِّ  يعااار زعاااؾ مسااا ق

 آس ؼطر  اخلطل مؼ اس ؼطر  داو ي.

retarded neutrons كرتوكات متلخرة 

neutrons retardés 

 .delayed neutronsراجع 

retarding potential  ُعققُكؿون م  

potentiel retardateur 

ؼ قا ؿاقن  ف بارول ةساؾَّط عا  جساقؿ مشاحقن فقع

 مه   ف أو ةق ػفر.

 .retarding voltageةسؿك أةًضر 

retarding voltage  معقؼةفؾطقة  

tension retardatrice 

 .retarding potentialاكظ  

retention time زمن آستبؼاء 

temps de rétention; temps de séjour 

امل ة ايزمـقا  ايؼصاقى باػ ايؽ ربا  يف وساقؾ  ختازةـ 

 واحلصقل ع  خ ج مؼ قل بريؼ اءة مـفر.

reticle ؿة  حمؽِّ

réticule 

Lat: reticulum= ؽ   

د  ق   مـ اخلطقض اي  قؼ  امل ّرج  وامل صاري   دقناع 

يف املس قي اي مري اخلقرك يؾع سا  ايساؿق  يف جفارز 

عؿقدة  ع  واقره ايضاقول بحقا  ة شاؽؾ   بصا ي

ؿا .  خقرل يؾجسؿ امل صاقد يف مسا قي خطاقض املحؽِّ

 وهل دسرع  ع   قرس ايزواةر واملسرفرت.

 

retina شبؽقة 

rétine 

Lat: rete= ؽ   

 0,2غشرء مهسرس بريضاقء ةؼاع يف  عا  ايعاػ ر قاؼ  

مؾؿ(  ػرف وفقف ة شعب ايعصب اي صاا ي.  0,3مؼ 

وهاااق ة ؽاااقن ماااـ   ؼااارت  أ فااار   ؼ ااارن د اااقي 

اي اخؾق  مـفام ع  اخلًلةر ايعص ق  وإوعق  اي مقةا   

ع  مهػ د اقي اخلررجقا  ماـفام عا  أغؾػا  دؼال ماـ 

اكعؽرس ايضقء مؼ اخلؾػ. وع  هاذا ايغشارء دشاؽؾ 

 وق .ع س  ايعػ أخقؾ  مؼؾقب  يألجسرم امل 

retrodirective mirror  ِعةمرآة ُمرج  

miroir rétrodirecteur 

م  ة دعؽاس ايشاعرك اياقارد عؾقفار يف اجتاره ماقاز ياف 

 مفام  ركت زاوة  ايقرود.

retroprojector جفاز إسؼاط خؾػي 

rétroprojecteur 
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جفرز إلسؼرض ايقتروؼ أو ايصقر بػضؾ جمؿقع  ماـ 

رناا  خؾاػ ُو امل اةر وايع سرت ع   ر ا  دقناع 

 ي سرع ه ع   ا ح ايقتقؼ . 

 

retroreflector طاكس ُمْرِجع 

rétroréflecteur 

جفاارز ةسااؿح دؽقةـااف بنرجاارك إ ااع  املـعؽساا  يف 

مسررات مقازة  ملسررات إ ع  اياقاردة املؼربؾا  وار  

أي ةؽقن يؾشعرك ايقارد ويؾشعرك املـعؽس املؼرباؾ ياف 

 مؼ مصا ره. آجتره  فقعق  ايفرز ايضقء اياقاردكػس 

 وهق ةسرع  ع  رية  بعض امل   رت يف ايؾقؾ.

return loss َفْؼٌد بآرتداد 

affaiblissement d'adaptation 

ايػ ق بػ ايؼ رة ايقاردة مؼ هنرة  وسط آك شرر  -3

 وايؼ رة املـعؽس  عـ  هذه ايـفرة . 

عـ  هنرة  وساط آك شارر مؼ كس   ايؼ رة املـعؽس   -3

 ر بري ةس ؾ.ايؼ رة ايقاردة مؼ هذه ايـفرة . دؼ َّ 

reverberation ترداد 

réverbération 

Lat: reverberare= رد ايضا ب 

اس ؿ ار ايصاقت يف كؼطا  ماـ مؽارن مغؾاؼ  ؾًقار أو 

جزوًقر  مه ك بع  دق ػ املص ر عـ مص ار ايصقت  

ايسطقح احل ودةا  وةعقد ذيؽ مؼ آكعؽرسرت ع  

   إص اء.مثًًل أو مؼ اي  عث  ع  إ قرء عر ةقيِّ 

reverberation room حجرة الرتداد 

chambre de réverbération 

مؽرن مغؾؼ بسطقح تؼقؾ  دعؽس عشقاوًقر أ     رة 

 صقدق  عؽـ .

 

reverberation time زمن الرتداد 

temps de réverbération 

ايق ت ايذي دس غ  ف  ثرف  ايؼ رة ايصقدق   باريرتدد 

ه دااز( ي فاا ط ع  اا  ايسااامك مااـ  قؿاا  دؽ هاار  600

دةسا ؾ. وهاق ماـ  60بؿؾققن ما ة  أي ي فا ط بؼا ر 

املؿقااازات املفؿااا  يؼرعااا  اسااا امك. ود ق اااػ ايؼقؿااا  

 ايعظؿك ع  أبعرد ايؼرع .

reverse voltage فؾطقة طؽسقة 

tension inverse 

عاا   اا يف دةااقد بحقاا  ة صااؾ  سااؾَّط فؾطقاا  م

مف طف بريؼطاب املقجاب ملـ اع اي غذةا  ومصاع ه 

 بريؼطب ايسريب.

reversibility طؽوسقة 

réversibilité 

م كػااس  -3 يف ايؼقاارس: ممؽاارن  ياا   قاارس أن دؼاا ِّ

اي ٓي  ملؼ ار مؼقس  سقاء بؾغ فار ب غاري م زاةا  

 أو ب غري م ـر ص. 

ايؽف بروقاااا  يف ايؽف باااارء: خرصااااق  املقياااا ات  -3

ايؽقؿقروقاا  ايثركقةاا  باالن ةعاارد  ااحـفر بريطر اا  

ايؽف بروق  بنم ار دقارر  ف بارول فقفار ةعار س يف 

 جف ف اي قرر ايذي دقي ه هل عـ مر دعؿؾ.
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reversibility principle مبدأ رجوع الضوء 

principe de réversibilité 

م  أ مػرده أن املسري ايذي ة  عف ايضاقء يؽال ةاذهب 

هاق كػساف ياق اكطؾاؼ  Bمؼ كؼطا  أخا ى  Aمـ كؼط  

 .Aمؼ ايـؼط   Bايضقء مـ ايـؼط  

reversible process ل طؽوس  حتوُّ

processus réversible 

Lat: reversus= مؼؾق 

ل مثرك كظ ي  ايؿؾا  أتـارء دقوار يف مهريا   ك ؼاددقُّ

دقازن. ومثؾ هذا اي حقل ةؿؽاـ أن ةـؼؾاب ف جا ي 

مجقع اي غريات اي ل دميػف يف آجتره املعر س. ويؽال 

ل مر عؽقًسر  زاب أن زا ي با طء  ا ة   ةؽقن دقُّ

جً ا بحق  ٓ ةس ب أي َفْؼ  يؾطر   بػعؾ آمه ؽرك 

ل عؽقس  .وغريه. وٓ ةقج  يف ايط قع  أي دقُّ

revolution دورة 

révolution 

مه  اا  جسااؿ مهااقل كؼطاا  خررجاا  عـااف مثااؾ دوران 

 إرل مهقل ايشؿس.

revolution counter طّداد الدورات 

compteur de révolution 

جفرز ةس عؿؾ يؼقارس عا د ايا ورات اي ال ةـجزهار 

 وقر دّوار يف زمـ معّػ.

 

rhenium ريـقوم 

rhénium 

Lat: Rhenus=اسؿ هن  اي ةـ 

و  ؾ اف  75. عا ده اياذري Reعـصا   قؿقرول رمزه 

  فؾااز جرماا  و اارٍس رمااردي 186,31ايذرةا  ايـساا ق  

وةـصاااف  يف اي رجااا   21,2فضاااال  ثرف اااف ايـسااا ق  

 سؾزةقس. 3167±50

rheology ْفق  طؾم اجلريان؛ طؾم الدَّ

rhéologie 

فاا ك مااـ ايػقزةاارء ةاا رس داا فؼ ايسااقاوؾ املعؼاا ة أو 

دغااري  ااؽؾ ايقاماا  ايّؾقـاا  وعًل اا  ذيااؽ بريؾزوجاا  

 وايؾ وك .وامل وك  

rheostat لة  معدِّ

rhéostat 

مؼروم ةؿؽـ دغقاري  قؿ اف بؼ ضا  دؽاؿ  يؾا حؽؿ يف 

  ة اي قرر يف دارة. ويؾؿع ي    فارن ترب ارن و ا ف 

دؼااؼ كؼطاا   ترياا  مقصااقل بزايؼاا    ضاا  اياا حؽؿ

 دقصقؾ م غرية.

 

rhodium روديوم 

rhodium 

و  ؾ اف  45. عا ده اياذري Rhعـصا   قؿقارول  رمازه 

  فؾااز جرماا  مااـ زماا ة 102,90055ايذرةاا  ايـساا ق  

اي ًلدػ يف ايعؿقد ايثرمـ مـ ج ول دصـقػ ايعـرصاا  

 ةس عؿؾ يف صـع املزدوجرت ايؽف مه ارة .

rhombic lattice شبقؽة معّقـّقة 

réseau rhombique; réseau en losanges 

  قؽ  بؾقرةا  دؽاقن وارور خؾقا  ايقامها ة م عرما ة 

 فقام بقـفر وغري م سروة .
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rhombohedron موشور َمعقـي 

rhomboèdre 

ن مجقااع وجقهااف أ ااؽؾ ف اغاال ةشاا ف املؽعااب مٓ 

 معّقـرت ويقست م بعرت.

Richardson effect مػعول ريتشاردسون 

effet Richardson 

مصاا ار اإليؽرتوكاارت يف اخلااًلء مااـ كر ااؾ  ف باارول 

 ي ى دسخقـف.

 .thermionic emissionةسؿك أةًضر 

Richardson's equation معادلة ريتشاردسون 

équation de Richardson 

ايصاردرة   معردي  دسب  ر  ثرف  دقرر اإليؽرتوكرت 

عـ كر ؾ مسخـ وذيؽ ب ٓي  درج  مه اردف املطؾؼا  

   وايصااااااااااقغ  اي ةرنااااااااااق  واااااااااار هاااااااااال 

             
  ⁄   ترب اااا  و  مهقاااا    

 ترب   بقي زمرن.  داي  ايعؿؾ ملردة ايـر ؾ و

right-hand rule قاطدة القد القؿـى 

règle de la main droite 

⃗ يف مهرياا  اياا اء اخلااررجل  -3   ⃗⃗ ةقنااع  ⃗  

م رم ايق  ايقؿـك عؿقدًةار عا  ايسا رب   واإل ارم 

  ⃗⃗   وايساااا رب  هثااااؾ امل جااااف ⃗  ةؿثااااؾ امل جااااف

فريقسطك املقنقع  عؿقدة  ع  مس قي ايؽػ 

 . ⃗ هثؾ 

ةقنااع م اارم ايقاا  ايقؿـااك عاا وًدا يف اجتااره اي قاارر  -3

ايؽف باارول  ف ؿثااؾ عـاا هر جفاا   اال إصااربع 

 امل قي  عـف.  اجتره احلؼؾ املغـطقسال

مذا جعؾ اإل رم وايس رب  وايقسطك يؾق  ايقؿـاك  -1

برجترهرت م عرم ة بعضافر عا  بعاض وجعؾات 

ايقسطك برجتره اي قرر املرر يف كر ؾ وايس رب  برجتاره 

احلؼؾ املغـطقسال فنن اإل رم ةشري مؼ اجتره ايؼقة 

 اي ل  ضع ور ايـر ؾ.

 

right-left symmetry  اكعؽادتـاضر  

symétrie par réflexion; symétrie par rapport 

à un plan 

عا  ةؽاقن هـارك م  از دـارظ   يف ايشؽؾ ايقمهقا  اي ُ 

عا  ةؽاقن هـارك واقر دـارظ   ويف ايشؽؾ ايثـارول اي ُ 

ويف ايشااؽؾ تًلتاال إبعاارد ةؽااقن هـاارك مساا قي 

دـرظ . ويف مهري  م  ز اي ـرظ  ةؽاقن يؽاؾ كؼطا  ماـ 

دطربؼفر ودؼاع معفار عا  املسا ؼقؿ املارر ايشؽؾ كؼط  

برمل  ز وع  بع ةـ م سروةػ مـف وعا  جرك قاف  ويف 

مهرياا  وااقر اي ـاارظ  أو مساا قي اي ـاارظ  ةؽااقن يؽااؾ 

كؼطاا  مااـ ايشااؽؾ كؼطاا  دطربؼفاار ودؼااع معفاار عاا  

ايعؿااقد عاا  املحااقر أو عاا  املساا قي وعاا  بعاا ةـ 

 م سروةػ مـف وع  جرك قف.

rigid body  صؾد؛ جسم جاسئجسم  

corps rigide 

جسؿ د ؼك املسرف  بػ جسقؿػ مـف ترب   مفاام بؾغات 

ايؼااقة املاامت ة فقااف. من مثااؾ هااذا ايسااؿ هااق جماا د 

 افرتال كظ ي.

rigidity صالدة 

rigidité 

مؼرومااُ  َدغااري ايشااؽؾ املاا ن يف ايـظاارم ايسااؽق  أو 

اي ح ةؽل يامٓت أو ٕجازاء مـفار  ب التري  اقى أو 

 معقـ .عزوم 

rigidity modulus معامل الصالدة 

coefficient de rigidité 

 .shear modulus راجع
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rings of equal inclination 

 حؾؼات تساوي ادقل

anneaux d'inclinaison égale 

مهؾؼرت مضقت  وأخا ى مظؾؿا  عا  وجفال ع سا  

مس قة  و با  دقناع عا  صاػقح  مسا قة   ودـشال 

ايضقء املاـعؽس عا  ايصاػقح  احلؾؼرت مـ د اخؾ 

مع ايضاقء املاـعؽس عا  ايساطح املحا   يؾع سا  

 عـ  دع ل سطحفر املس قي يضقء ومهق  ايؾقن.

ripple جتاطقد 

ondulation 

م بع  د  قحف  جرت يف مقج  اي قرر امل ـرو  املؼقَّ دع ُّ

 برملؽثػرت.

rise time زمن الصعود 

temps de montée 

 %5  م اررة  ف بروقا  ماـ ايزمـ ايًلزم ٓزدةرد ساع

 مـ سع فر ايعظؿك. %95مؼ 

rocket propulsion دفع صاروخي 

propulsion de fusée 

أسؾق  دفع د قي  فقف ايؼقة اي افعا  ي ح ةاؽ جساؿ 

 مـ كػ  جزء مـ   ؾ  ايسؿ.

rocking bar ح  قضقب مرتجِّ

barre basculé 

يقمهااا  يف سااارع  ايقااا  هساااؽ بؿساااــرت ايااا وران 

يؾ عشاااؼ ب يقااا  نااا ط مه  ااا  ايعؼااارر  ودااارتجح 

 واي وران بري ـرو .

rod cells  َيةوِ َص خاليا ط  

bâtonnets 

خًلةاار مهسرساا  بريضااقء مقزعاا  عاا   اا ؽق  ايعااػ 

ـ ايعػ مـ اي ية  يف ايظًلم.   هؽِّ

rod drive سّواقة الؼضبان 

entraînement par bielles 

و أة  بسقط  -أداة يـؼؾ احل    بقاسط  جمؿقع  ذراك

 م ع دة.

rod-assemblies جتؿقعات قضباكقة 

ensembles des barreaux; montage de 

barreaux 

جتؿعرت مـ  ضا رن ايق اقد ايـاقوي يف مػرعاؾ املارء 

  ضقب. 100و 70ك ةؼع ع دهر بػ رايغ

rod-type thermistor مؼاوم حراري قضباين 

thermistance à tige 

يف  ؽؾ  ضقب  PTCأو  NTCد مس قر مـ أمه  كقعػ 

خػض مؼروم ااف باارحل ارة أو داازداد. ةساا عؿؾ يؼقاارس  داـا

 درجرت احل ارة و عـصا  دؽُّؿ يف اي ارات اإليؽرتوكق .

rods ُطَصقَّات 

bâtonnets 

عـرصااا  مساا ؼ ؾ  مقزعاا  عاا  سااطح  اا ؽق  ايعااػ 

 ؾِّااف  ةعاازى ميقفاار اياا ور اي وقسااال يف اإلمهساارس 

 .بريضقء بع  أن دع رد ايعػ ايظًلمَ 

roentgen equivalent man 

 مؽافئ روكتجن البقولوجي

REM 

ومهاا ة ج عاا  دؽاارفئ  ؿقاا  اإل ااعرك املاامةـ مااـ أي 

كؿط  دقي  يف اإلكسرن كػس إتا  اي ققياقجل اياذي 

أو إ اع  غرمار.  Xوامها  ماـ إ اع   «راد»ةقي ه 

ةساااروي جااا اء اي عااا   «رةاااؿ»وعااا د ايقامهااا ات 

املؿ صاا  مؼاا رة بااري اد يف عرمااؾ ايااقدة يع ااعرك 

 .rem. دسؿك أةًضر rem = 1Sv 100امل روس

Roentgen rays أشعة روكتجن 

rayons de Roentgen; rayons X 

م ااعرك  ف  قسااال دؽااقن أ ااقال مقجردااف أ صااا  

بؽثري مـ أ قال مقجرت ايضقء امل ول  وةقيَّ  عاردة 

  مقنااقك يف خااًلء  اا ة   بؼااذف هاا ف معاا  
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بنيؽرتوكااارت ساااا ةع   وهاااق ةااامت  يف ايؾقمهااارت 

ايػقدقغ افق . من ايػقدقكرت اي ال دصا ر ماـ داخاؾ 

كااقاة ايااذرة دسااؿك إ ااع  غرماار  وحياا ػظ بل ااع  

روك جـ أو إ ع  ايساقـق  يؾػقدقكارت اي ال دصا ر 

 .X-raysمـ خررج كقاة ايذرة. دسؿك أةًضر 

roentgen therapy بلشعة روكتجن مداواة  

roentgenthérapie 

دس عؿؾ إ ع  ايسقـق  يف معري  بعض إما ال  

  ريسا  رن مثًًل.

roentgenography تصوير شعاطي 

radiographie 

 .radiographyاكظ  

rogersite روجرزيت 

rogersite 

أباقض    ة ارت( يقػال ماـ ايـظارم اي ؾاقري  مع ن

كسا   مؼ  lauseniteإمهردي املقؾ. ةسؿك أمهقرًكر باا 

 .Lausenايعرمل 

rolling تدحُرج 

roulement 

مه    جسؿػ م حا  ػ أمها  ر بريـسا   مؼ أخا  

ق رن  يف عرساوم عر سػ يف آكحـارء  واام ساا ع رن 

 آجتره.عر س رن يف مـطؼ  اي امس املشرتك  م 

rolling friction احتؽاك التدحرج 

frottement de roulement 

ه   قة امه ؽرك بػ دوٓ  ة  مه ج ع  سطح فق شاقَّ

ر   هتر بجا اء امل   ا  ايـرظؿقا    ًل ايسطحػ ودؼ َّ

N  يؾؼااقة ايضاارغط  عاا  ايسااطح بؿعرمااؾ امه ؽاارك

 ايذي ة  ع   قع  ايسطحػ امل ًلمسػ. μrاي  مه ج 

ROM ذاكرة قرائقة 

mémoire morte 

 .read-only memoryاكظ  

roof prism موشور سؼػي 

prisme en toit 

 .Amici prismاكظ  

root-mean-square (r.m.s.) 

 جذر متوسط ادربعات

racine moyenne quadratique 

هق  قؿ  ايذر ايرتبقعل مل قسط م بعرت ايؼاقؿ اي ال 

ةلخااذهر مؼاا ار يف ماا ة معقـاا   ودمخااذ هااذه املاا ة 

 مسروة  يؾ ور يف املؼردة  اي ورة .

rotation دوران 

rotation 

واقر »ةا عك  مارر فقافمه    جسؿ ة ور مهقل واقر 

 .«اي وران

rotational ُدّوار 

rotationnel 

 .curl راجع

rotational energy صاقة الدوران 

énergie rotationelle 

ايطر   اي وراكق  أو ايطر ا  احل  قا  ايزاوّةا  هال ايطر ا  

احل  ق  ايـرمج  عـ دوران جسؿ وهال جازء ماـ  ر  اف 

 E=1/2 Iω2 ايؽؾقاا . ودسااب مااـ ايعًل اا احل  قاا  

 ωعزم عطري  ايساؿ مهاقل واقر ايا وران و Iمهق  

 سا ع ف ايزاوة .

rotational level مستوى الطاقة الدوراكقة 

niveau énergétique de rotation 

مساا قى ايطر اا  يف جاازيء تـاارول ايااذرة أو م عاا د 

ايذرات  ة ؿقز بؼقؿ  خرص  يؾطر   اي وراكق  ويؾعزم 

ايزاوي امل د ط بح  ارت ايـاقى يف ايازيء. دساؿك 

 .rotative stateأةًضر 
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rotational motion حركة دوراكقة 

mouvement de rotation 

 .motion of rotationاكظ  

rotational spectrum قف دوراينص  

spectre de rotation 

 قاػ ةـشال عاـ اك ؼاارٓت ايزةتارت باػ مساا قةرت 

 دوراكق   ؿقمق .

rotational sum rule قاطدة اجلؿع الدوراين 

règle de sommation rotative 

 رعاا ة يف أ قاارف ايزةتاارت اي اال د صااا ف   واماا  

دـرظ ةاا   داااـص عاا  أن جمؿاااقك  اا ات اخلطاااقض 

ايطقػق  املقافؼ  يًلك ؼرٓت ماـ ومؼ مسا قى دورا  

معػ  ةؽقن م ـرسً ر   ًدا مع ايقزن اإلمهصرول واذا 

هاق ايعا د ايؽؿاقمل  jمهق   2j+1املس قى  أي مع 

 يًلك فرك ايزاوي ايؽغ يؾؿس قى. 

rotational transform  ُّل دوراينحتو  

transformation rotationnelle 

خرصق  حلؼؾ مغـطقسال يف مـظقما  دسا عؿؾ حلجاز 

اي ًلزماار  ٓ دـغؾااؼ فقفاار خطااقض احلؼااؾ املغـطقسااال 

 ع  كػسفر ومكام دـزاح مزامه  دوراكق .

rotative state حالة دوراكقة 

état rotatif 

 .rotational levelاكظ  

rotator ر  مدوِّ

rotateur 

ر مس قي آسا ؼطر  ملقجا   ف  قساق   وسقؾ  د وِّ

 مس ؼط   اس ؼطرًبر مس قًةر.

rotatory polarization استؼطاب دوراين 

polarisation rotatoire 

دوران مس قي اس ؼطر  ايضقء عـ مر ز رز ايضاقء 

 ر  ردًرا ع  د وة ه.وسطً املس ؼطب خطًقر 

rotor َدّوار 

rotor 

ايزء ايذي ةا ور يف مقيا  دقارر م ـارو  أو مسا ؿ   

ةقجااا  عؾقاااف امل حااا ل يف مهريااا  املقيااا  املسااا ؿ   

 ومؾػرت اي ح ةض  املحّ ل( يف مهري  املـقّبرت.

rotor; rotation of vector field 

 ار: دوران دم حؼل متجفاتدوّ 

rotationnel 

 .curl راجع

rough surface سطح خشن 

surface rugueuse 

 ع م اك ظرم م ول أو وسقس يف ايسطح.

rounding-off تدوير العدد 

arrondissement 

ن ط  خ  ر ؿ دٓك و ػظ بف ع  ةؿػ  قؿ  ع دةا  

بحذف ايؽسقر  أو أةًضار مهاذف إر ارم ايثًلتا  أو 

ايس   إخرية  ع  أن ةذ   أن إم  ة عؾؼ برٕيقف 

 أو برملًلةػ مهسب رد   ايؽ .

rubber مطاط 

caoutchouc; gomme élastique 

ك  ا  أو  500مردة غري كػقذة دقج  يف كساغ أ ثا  ماـ 

 ّت حَ ؾْ دصـع د  ق ًقر  ه رز بؿؼروم فر يؾامء ايسرخـ ويِ 

ويؾ شؼؼ  ور اسا عامٓت  ثارية يف صاـرع  عجاًلت 

 ايسقررات وغري ذيؽ.

rubidium روبقديوم 

rubidium 

Lat: rubidus= أر 

. 37  عااا ده اياااذري Rbعـصاااا   قؿقااارول  رمااازه 

  فؾاز أباقض ملّارك ياّػ 85,467و  ؾ ف ايذرة  ايـس ق  

و ربااؾ يؾ صااػقح  أمهاا  ايؼؾقةاارت   اا ة  اي ػرعااؾ 

ة ل س  م ر اا ة يف اواقاء وة ػرعاؾ ماع املارء وحيػاظ 
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  ةـصاف  يف 1,53 ايـسا ق  داخؾ زةت ايؽارز.  ثرف اف

يف درجااا  ساااؾزةقس وةغاااغ  39,9درجااا  احلااا ارة 

سؾزةقس. ةس عؿؾ خرص  يف إجفازة  688احل ارة 

 اإليؽرتوكق  وهق مردة  ربؾ  يًل  عرل.

ruling-engine زة  حمزِّ

tire-ligne 

أداة جمفاااازة بصااااػقح ػ معاااا كق ػ ةؿؽااااـ ناااا ط 

د رع  ر أو د  ةؾفام إلدرمه  رساؿ خطاقض ع ونافر 

زة عا  ممها ى  ا مل  و دة. وةؿؽاـ د  قاب املحازِّ

 دواو . ف جرر ي سؿ

runaway مجوح 

emballement 

اردػرك ايطر   أو ايؼا رة أو ايـشارض اي ػارعغ يف مػرعاؾ 

كقوي اردػرًعر ٓ ةؿؽـ معف اي حؽؿ فقف عـ   ةؼ كظرم 

اي حؽؿ ايعاردي يف املػرعاؾ  ويؽاـ ماع ذياؽ زاب أن 

 ُةسقط  عؾقف بؽؾ أمرن ب  خؾ كظرم اإلةؼرف ايطررل.

runaway electrons  مَجوحةإلؽرتوكات  

électrons de fuite 

ميؽرتوكاارت يف اي ًلزماار  ساا فر ايطاار ل ايـاارجؿ عااـ 

دسااؾقط مهؼااؾ  ف باارول أ اا  مااـ خسااررهتر ايطر قاا  

 ريسقامت إخ ى.ببص مفر 

ruthenium روثقـقوم 

ruthénium 

Lat: Ruthenia=اسؿ روسقر ايًلدقـل يف ايؼ ون ايقسطك 

سااؿل  ااذيؽٓ   شاارفف يف إورال  روسااقر(. عـصااا  

و  ؾ ااف ايذرةاا   44  عاا ده ايااذري Ru قؿقاارول رماازه 

 7. وكظااارو ه 8,7,6,5,4,3  دؽرفماداااف 101,07ايـسااا ق  

  oC 2340ترب ا . فؾاز صاؾب ةـصاف  يف درجا  احلا ارة 

 فكردر ايقجقد  مصرمه ًر خلرمرت اي ًلدػ. ةس عؿؾ خؾقط

رع  ري ًلدػ يزةاردة  سارودب ف يف احلاغ  وةسا عؿؾ يف صـا

 اي رتول ويف خًلوط معقـ  يصـع إدوات ايؽف بروق .

Rutherford scattering تبعثر رذرفورد 

diffusion de Rutherford 

هق د عثا  ايساقامت أيػار بلغشاق  ر قؼا  ماـ فؾازات 

تؼقؾ   ٓسقام ايذهب. وفَّ ت اي جرر  اي ال أج اهار 

ايعرملرن غرةغ  ومررس ن بندارة رذرفاقرد  1909عرم 

 أدّي  ع  أن ايذرات د قي ع  كقى مـػصؾ .

 

Rutherford-Bohr atomic model 

 بور الذري -كؿوذج رذرفورد 

modèle atomique de Rutherford-Bohr 

دعاا ةؾ كؿااقذج رذرفااقرد ايااذري ايااذي ةع اا  ايااذرة 

ما ارات مميػ  مـ كاقاة دا ور مهقوار ميؽرتوكارت يف 

داو ةاا . وةاا جّ  هااذا اي عاا ةؾ بَ ْؽؿقاا  بااقر ملاا ارات 

اإليؽرتوكرت بحق  أن اإليؽرتوكرت ٓ دا ور مٓ يف 

بعض امل ارات املعقـا   وبعا د معاػ مـفار ةؿاأل  اؾ 

   ؼ  م ارة .

rutherfordium رذرفورديوم 

rutherfordium 

عـصا  مشع اصطـرعل عر بع  إ  قـق  أ ثا  كظارو ه 

. ةؿؽااـ احلصااقل عؾقااف بؼااذف 267Rfا هااق اساا ؼ ارً 

بـاقى ايـظاري   باقن  -249كقى ايـظاري  اريػقركققم 

 .267و  ؾ ف ايذرة  ايـس ق  اي ؼ ة ق   Rf. رمزه -12

Rydberg constant ثابتة َرْيدبرغ 

constante de Rydberg 

دا د يف صاقغ إ قارف ايذرةا   وهال   ترب   رمزهر 

د عؾؼ بطر   اي بط بػ اإليؽرتون وايـؽؾقن  ود د ط 

 بغريهر مـ ايثقابت بريعًل  :
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ذةاااااااا  رايـػ   مهقاااااااا             

يف ايؿؾ  اي ويق          املغـطقسق  ودسروي 

 اار   ؾاا  اإليؽاارتون ايسااؽقكق    و  يؾقامهاا ات  

ترب   بًلكاؽ.   سا ع  ايضقء يف اخلًلء    و حـ ف  

. وسااؿقت برسااؿ 1,097x107 m-1 قؿ فار ايع دةاا  

ايػقزةاارول ايسااقة ي َرْةاا ب غ ايااذي ونااع صااقغ  

 يطقػ اوق روجػ.

Rydberg series formula 

 صقغة متسؾسؾة َرْيدبرغ

formule de series de Rydberg 

خلطااقض  قػقاا     صااقغ  جت ة قاا  يألعاا اد املقجقاا  

ي عض امل سؾسًلت ايطقػق  مثؾ اوا روجػ املع ا ل 

   أو املعاردن ايؼؾقةاا   مهقا  ةعطااك ايعا د املااقجل 

   بريعًل  :  يؾخط 

      
 

      
 

رةا ب غ يؾاذرة   ترب   هق مه  امل سؾسؾ  و   مهق  

 . جت ة ق  ترب   و

Rydberg-Ritz combination principle 

 التوفقؼي ريتز –مبدأ ريدبرغ 

principe de combinaison Rydberg-Ritz 

كظ ةاا  ا رتمهفاار واياارت رة ااز يؽاال ةشااا ح ايعًل اا  بااػ 

اخلطقض ايطقػق  يف مجقع اياذرات. ودؼا ر هاذه ايـظ ةا  

أن اخلطقض ايطقػق  ٕي عـصاا  دشا ؿؾ عا  دا ددات 

هل جمؿقك أو فضؾ دا ددي خطاػ  خا ةـ. و اؾ ذرة 

  ر   أع  برم صرصفر فقدقًكر.ةؿؽـ أن دثرر مؼ 

*   *   * 
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- S -
saccharimeter ر  مؼقاس السؽَّ

saccharimètre 

جفاا ز تعاا عؿؾ لؼقاا س حمركقااز اؾااقل  ااـ  لعااؽر  

 ظذ قدرحمف ظذ حمدوتر  ع قي  ٓش ؼط ب.   ظ امدً 

 

saddle point method جقةسـرضريؼة الـؼطة ال  

méthode de point de selle 

ضرتؼة ل ؼدتر بعض  ل ؽ  الت جيري فقف  حمؼرتا   لادو ل 

 جقة.شاره  وفؼ   عؾعؾة حم تؾقر حقل كؼطة شاربعد ك

safety أمان 

sûreté 

جمؿقظة  ل ؼـق ت  دع عؿؾة ل ؼادتر  داا ضر  دالز اة 

لؾؿـشآت  لـقوتاة و لعؿاؾ ظاذ الغ  فا   و ق  ٕقاؾ 

  ح امل طفقره . اضع ف

safety factor ظامؾ األمان 

coefficient de sûreté 

 شا ط ظة  ل شاغقؾ  ٕمح ل  لؽفرب  قاة  ل ال حم وا وز 

 لع دتة  ل ل تؿؽـ  ن ت حؿؾفا  جفا ز كفربا  ل دون 

  ن ت عطؾ.

safety valve ِصامم أمان 

soupape de sûreté 

ب  لبا ر  اـ ضـوارب باا ر  و ارها  اذ  عارصامم ت

 .  عقـً   جت وز  لضغط حدً 

samarium شامريقم 

samarium 

وك ؾ اف  62ه  لاذري ظاددو Smكقؿقا  ل ر ازه  صارظـ

 ااـ ز اارب  3و 2  لااف حمؽاا فم ن 150,4 لذرتااة  لـعاابقة 

 لالك  كقد ت  فؾز صؾ  تشبف  لػقٓذ  تـع   شؿف اػ 

شامرشااؽل. وهااق ظ  ااؾ ُ رِجااع شااال  لؽقؿقاا  ل  لرو

لؾعدتد  ـ  ٕك شقد  لػؾزتة و كعقد  لؽربقن  وحيسق 

شاااؾزتقس. تعااا عؿؾ ٓ  صااا ص  150ق  لدرجاااة 

  لـقوتة.  لـسوك ت ق  دػ ظالت

sample ظقِّـة 

échantillon 

جزء صغر  ـ   دب   و  ـ جمؿقظة قطع  تمخذ  اـ 

 لؼعؿ  دفاؿ  اـ هاذه  دا دب  و  دوؿقظاة لؾحصاقل 

 ظذ متثقٍؾ ك  ٍؾ جلؿقع صػ هت .

sampling اظتقان 

échantillonnage 

قق س بعض  جز ء  ـ  إلصا رب  و ْخاذ قاقؿ  لـ ا  ج 

 إلص رب. وجيا   ن تؽاقن  عاّدل ظذ  هن  متثؾ ك  ؾ 

 ظذ  ٕقؾ  ثع حمردده .   ظ ق ن كؿقة دورتة  ع وتً 

sandpaper ورق َشْحج 

papier d'émeri 

ورق  ؼّقى  ؼ وم  تطذ  حد وجفقف بامدب ٓصؼة ثؿ 

بطبؼااة  ااـ  عااحقق شاا حج  تعاا عؿؾ ق  عاااكتؽ

  لصؼؾ  و حمـظقػ  لعطقح  دعدكقة.

satellite شاتؾ 

satellite 

Lat: satelles=ر فؼ  

ب ل دور ق  اد ر  َ ْركبة فض  قة  ـ صـع  إلكع ن  عدَّ
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(  بغقااة جتؿقااع  حااقل جاارم شاااموي غ ٕرض ا لًباا

 دعطقاا ت وارشاا و . وحمعاا عؿؾ  لعااق حمؾ ٕااار ض 

صااا كال لالحمصااا ٓت  و لعؾاااؿ  لػؾاااؽ  و ٕاااار ض 

 دـػعؾااة وهاال حمعؽااس  ظعااؽرتة. و ـفاا   لعااق حمؾ

 إلص ر ت  ل ل حم عؾَّؿف   ـ كؼطة ظذ شطح  ٕرض 

اػ كؼطااة  و كؼاا ط  خاارى  و ـفاا   لعااق حمؾ  لػ ظؾااة 

 وهل حمؼّقي  إلص ر ت  ل ل حم عؾَّؿف  وحمعقد ارش و .

saturated solution حمؾقل ُمْشَبع 

solution saturée 

اؾااقل ق درجااة حاار رب  عقـااة ٓ تااذت   ي كؿقااة 

 اض فقة  ـ  دذ ب فقف.

saturated vapour بخار ُمْشَبع 

vapeur saturée 

بااا ر حمؽااقن درجااة حر رحمااف  عاا وتة درجااة حاار رب 

 اؾق كف ظـد  لضغط  خل ضع لف.

saturated vapour pressure 

 ضغط البخار ادشبع

pression de vapeur saturée 

ضغط  لبا ر ق درجة حر رب  عقـة  لذي ت ق زن  اع 

 ف  لع  ؾة ق حمؾؽ  لدرجة.ح ل 

saturation activity كشاط إصعاظي إصباظي 

activité de saturation 

ع  دؼ بؾة لإلصب ع  صار لؼقؿة  لعظؿك لـش ط ظـ  شعَّ

 وط حمشعقع  عقـة.صارق 

saturation current تقار اإلصباع 

courant de saturation 

صاامم  ل ق ر  لذي حتدده درجاة حار رب  لػ قاؾ ق  -1

الؽااسوخ خال اال بحقااث ٓ حماامدي  تااة زتاا دب ق 

 لػؾطقة ظذ  صاعد  لصاامم آ اػ زتا دب ضا قؾة 

 ق حمق ر  دصعد.   جدً 

حمقاا ر  ل االتـ ق صااامم ااا زي ظـااد   حمؽػاال  لػؾطقااة  -2

 دعاااؾطة ل وؿقاااع ك فاااة  ٕتقكااا ت  ل ااال تقلاااده  

  إلصع ع  دمتِّـ كام هق  حل ل ق حورب  لعح ب.

saturation magnetization مغـطة اإلصباع 

aimantation de saturation 

درجة  ـ  دغـطقعقة حمصؾ القف    دب حدتدتة  دغـطاة 

 وٓ حم و وزه .

sawtooth waveform مقجة أشـان ادـشار 

onde en dents de scie 

صؽؾ  قجة حم ؿقاز ب ز تاد  ـا ظؿ بطالء  اع  لاز ـ ثاؿ 

 . وحم ؽرر  لعؿؾقة دورتً هببقط ح ّد اػ  لؼقؿة  ٕصؾقة  

 

scalar  ُّشؾَّؿي؛ ظددي 

scalaire 

Lat: scala =شّؾؿ 

 قجا   و بعدد فؼاط  ؼد ر ار   َّوف تؿؽـ حمعرتػف 

ش ل   ثؾ  لطقل و حلوؿ و لؽ ؾة و لؽث فة  لـعابقة 

 و جلد ء  لد خع د َّوفغ.

scalar product 

 ظددي جداء ُشؾَِّؿي؛ جداء داخع؛ جداء

produit scalaire 

 .dot product كظر 

scalar quantity ِؿقَّة؛ كؿقة ظددية  كؿقة ُشؾَّ

quantité scalaire 

 .scalarر جع 

scale ُشؾَّؿ؛ تدريج 

échelle 
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جة حمثبت ظذ و جفة جف ز قق س كفرب  ل  صػقحة  درَّ

  و  قؽ كقؽل كؿؼق س  ٕ بر  و  ؼق س  لضغط.

scale factor  ادؼقاسظامؾ  

échelle 

ب بؼار ءب  ؼقا س  ا  لؾحصاقل ضاارظ  ؾ  و رقاؿ تُ 

 ظذ  لؼقؿة  حلؼقؼقة لؾؿؼد ر  دؼقس.

scale-pan كػة ادقزان 

panier peseur 

جزء  ـ  دقز ن حمقضع ظؾقف  ٕجع م  دطؾقب وزهنا  

ـو ت.   و  لعَّ

scaler اد؛ ُشؾؿ العد  ظدَّ

échelle de comptage 

 .counter كظر 

scandium شؽاكديقم 

scandium 

Lat: Scandia= شؽ كدتـ فق  

وك ؾ ااف  21ه  لااذري ظااددكقؿقاا  ل صااؾ   صااارظـ

  تعاّد 3  حمؽا فمه 44,9559 لذرتة  لـعابقة  ل ؼرتبقاة 

 ـ  لػؾز ت  لـ درب  حيصؾ ظؾقف  ـ خ   ت فؾاز ت 

 .%35 خرى  وهـ ك خ م ك در كعب ف فقف 

scanner ماشح 

scanner 

جف ز تع عؿؾ ضرتؼة ضق قة دعح صقرب ظذ ورق  كؼطاًة 

و  اػ  عطق ت رقؿقة تع ؽشػف   حل شقب.  كؼطة  وحيقِّ

scanning مسح 

balayage 

 خ ب ر  ع حة  عقـة كؼطًة كؼطًة ق حمرحمق   اـظؿ بغقاة 

 حتّري ك  ؾ  دع حة  و  دـطؼة.

scanning electron microscope 

 جمفر إلؽسوين ماشح

microscope électronique à balayage 

كؿط  ـ جمفر الؽاسوخ تصاّقر شاطح ظقِّـاة بؿعاحف 

بحز ااة  ااـ  إللؽسوكاا ت  لع لقااة  لط قااة ق  طااط 

 عح  ـّؼط  ف  ػ ظؾ  إللؽسوك ت  اع ذر ت  لعّقـاة 

 ل اال حمصاادر ظـفاا  الؽسوكاا ت ث كقتااة حت ااقي ظااذ 

  عؾق  ت ظـ حمض رتس شطح  لعّقـة وحمركقبف .

 

scattered beam حزمة مبعَثَرة 

faisceau diffusé 

 ـ ثاارب ب ٓرحمااد د عااال حز ااة  ااـ  إلصااع ع  لؽفرضق

ظـ  ا دب حمعاؼط ظؾقفا . وحم غار صادب  لضاقء  دبعثار 

 لؾـعبة   وفؼً 
  لطقل  دقجل لؾضقء.  حقث  ⁄  

scattering angle زاوية التبعثر 

angle de diffusion 

بغ  جت ه جعقؿ و رد ظذ هدف و جت هاف بعاد  لز وتة 

 حمبعثره وخروجف  ـف  و  رحمد ده ظـف.

scattering coefficient ُمعامؾ التبعثر 

coefficient de dispersion 

ث ب ة حمدل ظذ  ؼادرب وشاط ظاذ بعثارب اصاع ع و رد 

 ظؾقف  و    ص صف.

scattering function دالَّة التبعثر 

fonction de dispersion 

ظالقة حمربط بغ صدب  إلصاع ع  د بعثار وباغ و حادب 

 حمدفؼ  إلصع ع وز وتة حمبعثره.



 معجم مصطلحات الفيزياء 427

scavenging َكْسح 

ébouage 

ضاارد ااا ز ت  لعاا دم  ااـ  شااطق كة ااارك  حااس ق  -1

 د خع واحالل صحـة جدتدب  ـ  لقققد و وق ء. 

 ـ فؾز  ـصفر  و شابقؽة  ةاز لة  لغ ز ت  دد صَّ  -2

  ـصفرب.

Schmidt objective جسؿقُة صؿدت 

objectif de Schmidt  

جعااؿقَّة  صااؿؿة ل صااحقح  لزتااغ  لؽااروي لؾؿاار ب 

  دؼعرب ق  ؼر ب ظ كس.

Schottky diode ديقد صقتؽي 

diode de Schottky 

 .Shottky barrier diode كظر 

Schottky specific heat الـقظقة حرارة صقتؽي  

chaleur spécifique de Schottky 

صذوذ حيصؾ ق  لععة  حلر رتة  لـقظقة جلعؿ صؾ  

ٕن   ظـد درجا ت  حلار رب  دـاػضاة. وُتَعادو صاذوذً 

 لعااعة  حلر رتااة حماازد د ظاا دب  ااع  كاػاا ض درجااة 

 حلر رب  و حمبؼك ث ب ة. وهاق حيادع ظا دب ق  ٕكظؿاة 

  ل ل  ع قت ت  لط قة فقف  ادودب  لعدد.

Schrodinger wave function 

 ودكغر ادقجقةصـردالَّة 

fonction d'onde de Schrodinger 

 دـظق ااة د لااة بدٓلااة  لااز ـ واحااد ثق ت جعااقامت 

وهل حتدد ك قوة كؾ جتربة ختضع و   دـظق ة. حمعؿك 

 .state function   تًض 

Schrodinger's equation  ودكغرصـرمعادلة  

équation de Schrödinger 

 ع دلة حمػ ضؾقة جز قة حمصػ شاؾقك جعاقؿ ت حارك 

  ق جماا ل قااقب باا فس ض  ن  جلعااقؿ تعااؾؽ شااؾقكً 

  اضاا فة اػ شااؾقكف  داا دي د لَّ ااف  دقجقااة    قجًقاا

 وصااقغ ف ال 
  

  
 داامثر  واا  ؾ قخ   حقااث     

 ث ب ة بالكؽ  دشطقبة.  و

science ِظْؾؿ 

science 

اػ  لطرتؼة  لعؾؿقاة. تؿقَّاز   كظ م حق زب  دعرفة  ش ـ دً 

ظ دب بغ  لعؾؿ  ل ورتبل و لعؾؿ  ل طبقؼال. و ٕخار 

 .شارهق حمطبقؼ  ٕبح ع  لعؾؿقة ظذ ح ج ت  لب

scientific method ضريؼة ظؾؿقة؛ هنج ظؾؿي 

méthode scientifique 

حمع ؿاااد  لطرتؼاااة  لعؾؿقاااة ظاااذ ظؿؾقااا ت جتؿقاااع 

اة  دعؾق اااا ت ب دشاااا هدب و ل ورتاااا  ثااااؿ صااااق 

 لػرضق ت و خ ب ره . وفقف  تؼسح  لعؾامء  لب حثقن 

فرضااق ت ل ػعاار  لظاا هرب  وتصااؿؿقن در شاا ت 

 جترتبقة ٓخ ب ر هذه  لػرضق ت.

scintigraphy تصقير َوَمَضاين 

scintigraphie 

ضرتؼة حمصقتر ضبل حُتؼـ فقف  كظا  ر  شاعة ق جعاؿ 

ـ ج صقرب ضبقاة  إلكع ن ف صدر  ٕصعة ا      ل ل حمُ 

 ثـ  قة  لبعد لؾعضق  دحؼقن هب .

scintillation ومضة؛ ومقض 

scintillation 

Lat: scintilla=صار رب 

دعا ن قصار  ٕ اد غ ااـ رحمباة بضاع  ؽروث كقاا ت  و 

  قؾ( تثره جعقؿ  متِّـ ظـد  صطد  ف بامدب حم للؼ.

scintillation counter ظّداد ومقض 

compteur à scintillation 

وتؼاقس  إلصاع ع  دامتِّـ بَِعادِّ  لق ضا ت جف ز تؽشاػ 

  لضق قة  ل ل تعببف   إلصع ع بعؼقضف ظذ بعض  دق د.

scintillation crystal بؾقرة ومقض 

cristal à scintillations 
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بؾااقرب حمـبعااث  ـفاا  فقحمقكاا ت ضااق قة ذ ت  ضااق ل 

  قجقة اددب لدى حمعرضف  لإلصع ع.

scintillation spectrometer 

 ضقػ ومقيضمؼقاس 

spectromètre à scintillations 

جف ز لؼق س ضقػ  ٕصعة ا     و  ل قزع  لط قل و  

 وذلؽ  ـ  لق قض  لذي حمقلِّده ق وشط و َّ ض.

scintiscanner ماشح القمقض 

scanner à scintillation; scintigraphe 

جفاا ز ٓل ؼاا ط  لصااقر  لطبقااة  وت ؽااقن  ااـ  عااب ر 

ااع و ااـ ك خاا  لؾعااعة و ااـ  لؾؽشااػ جمفااز بؿوؿِّ

 ح شقب إلطف ر  لـ   ج.

sclera ُصؾقة العغ 

sclère 

االف  لعغ  خل رجل  لصؾ  وهق ت صاؾ  اـ  ٕ ا م 

 ي.صاربؼركقة  لعغ و ـ  خلؾػ بغؿد  لعص   لب

SCR ؿ شقؾقؽقين م حتؽُّ  مؼقِّ

SCR 

 .Shockley diode كظر 

scram إيؼاف ُفجائي 

arrêt brusque (d'urgence) 

ظؿؾقة اتؼ ف  ػ ظاؾ كاقوي فوالب  بغقاة  حمؼا ء ح لاة 

خطاارب  و  ل اػقااػ  ااـ ك   وفاا   وذلااؽ بندخاا ل 

 .فقف  تعً شارقضب ن  ل حؽؿ 

screen ؛ صاصةحائؾ حاجب  

écran 

حاا جز  عاادخ  قصااقل اػ  رضااقة جفاا ز  و اػ  -1

ن و حد  و ظدد  ـف    ٕرض  وحيقط بد رب  و  ؽقِّ

لقق ت ف   اـ فعاؾ  حلؼاقل  خل رجقاة  لؽفرب  قاة  و 

 دغـطقعقة   و ب لعؽس لؽل تؿـع هذه  لد ر ت  و 

  دؽّقك ت  ـ حمقلقد حؼؾ حقو . 

شاطح زجاا جل  طااع بااامدب   ػؾااقرب حمشاا هد ظؾقااف  -2

 ر ر شؿ  ٓه ز ز  دفبطل  و  ل ؾػ ز  و  لر د ر.صق

screen grid صبؽة حاجبة 

grille écran 

صبؽة حمقضع بغ صبؽة  ل حؽؿ و ٕكقد غ دصعد( ق 

صااامم الؽااسوخ  وحمؽااقن ظاا دب ق كؿااقن  قجاا  

ث بااات  وحمعؿاااؾ ظاااذ ختػقاااػ  ٕثااار  لؽفر كااادي 

 لؾؿصعد ق  لػر غ بغ  لشبؽة  حل كؿة و دفبط.

 

screening َحْجب 

effet d'écran; blindage 

ؾحؼؾ  لؽفرب  ل  لذي حمقلاده لختػقض  إللؽسوك ت 

 .screening effect  بروحمقك ت  لـق ب. تعؿك  تًض 

screening constant احلجب ةثابت  

constante de blindage 

و لعادد  صاارث ب ة متثؾ  لػارق باغ  لعادد  لاذري لعـ

 لذري  لظ هري لعؿؾقة  عقـة وهق تـوؿ ظـ حو  

   إللؽسوكاا ت  لذرتااة لشااحـة  لـااق ب. وتعااؿك  تًضاا

screening number. 

screening effect مػعقل احلجب 

effet d'écran 
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 .screening كظر 

screening number ثابتة احلجب 

nombre de blindage 

 .screening constant كظر 

screw لقلب؛ برغي؛ ُبزال 

vis 

قضق   عــ تشؽؾ  لة بعقطة حم ؽقن  ـ شطح  ع ٍق 

  عا وتة    ؾ ػ ب ك ظ م حاقل  شاطق كة لقشاؽؾ  شاـ كً 

ـ  ـ حمدوتره. وحمعاّرف ف  دحماف   ٕبع د  جمفز بر س تؿؽِّ

كصػ قطار  لعاـ   حقث  ⁄     دقؽ كقؽقة ب لـعبة 

خطاااقب  لؾقلااا  وهااال متثاااؾ  دعااا فة باااغ شاااـّغ   و

   اا لق غ   ي  دعاا فة  ل اال ت ؼاادم هباا   لؾقلاا  ق  جتاا ه 

 اقره ظـد   تد ر دورب و حدب حقل اقره.

screw dislocation اكخالع لقلبي 

dislocation à vis 

ؾ فقف  دعا قت ت   كػص م ق  لبـقة  لبؾقرتة لؾامدب حمشؽِّ

 تؾ ػ حقل  قضع  ٓكػص م.  لقلبقً    لذرتة خطً 

SECAM شقؽام 

SECAM 

كظاا م باااث حَمْؾَػااازي حمرشااؾ فقاااف  إلصااا ر ت  لؾقكقاااة 

   ي لااقٌن لؽااؾ خااط وهااق  خ صاا ر  ب ل ع قاا  خطًقاا

 لعب رب ب لػركعقة حمعـل  ل ع ق   لؾقخ ب لذ كرب.

second ثاكقة 

seconde 

وهاال و حاادب  لااز ـ ق  قااع  ااؾ  (s)ر زهاا   -1

وحمعا وي  (SI)و ـف   جلؿؾة  لدولقاة   لق حد ت

 اـ  دو ر  إلصاع ع   ( دورً 9192631770 دب غ

اػ    دؼ بؾ لالك ؼ ل بغ  دعا قتغ  لادققؼغ جادً 

 . 133 لة  ٕش شقة لذرب  لعقزتقم  حل

  وهااال و حااادب  لز وتاااة وحمعااا وي (")ر زهااا   -2

  ـ  لدرجة. 1/3600

second harmonic مدروج أول؛ تقافؼقة ثاكقة 

deuxième harmonique 

 شال. قجة ح  ؾة حمردده  تع وي  ثع  لسدد  ٕش 

secondary coil ِمَؾػ ثاكقي 

bobine secondaire 

ؾ  ـ اّقلاة كفرب  قاة  ظاذ ؿْ هق  دؾػ  دقصقل ب حلِ 

حغ  ؾػفا   ٕو   قصاقل بؿـباع  ل قا ر  لؽفربا  ل 

 د ـ وب. وخي ؾػ  دؾػ ن ق ظاددي لػا هتام. وحمؽاقن 

كعبة  ل قحمرتـ  لث كقي و ٕو   عا وتة كعابة ظاددي 

 . لث كقتة اػ  ٕولقة لػ ت

 

secondary colour لقن ثاكقي 

couleur secondaire 

 لقن تـشل  ـ  زج لقكغ  ش شقغ  و  ولقغ.

secondary coolant circuit دارة تزيد ثاكقية 

circuit de refroidissement secondaire 

د  دعاا عؿؾ ٓشاا ار ج  كظاا م ل عااقر  لعاا  ؾ  داازِّ

 حلاار رب  ااـ د رب  ل زتااد  ٕولقااة ق  ػ ظااؾ كااقوي 

ل قلقااد  لط قااة  لؽفرب  قااة  وشاا  ؾف  هااق  داا ء  لااذي 

 تبّار ل دوتر  لعـػة.

secondary cosmic rays أصعة كقكقة ثاكقية 

rayons cosmiques secondaires 

 قوااة  صااعة حم قلااد ق ضبؼاا ت جااق  ٕرض  لعؾقاا  ك

 حمػ ظؾ  ٕصعة  لؽقكقة  ٕولقة  عف .

secondary electron إلؽسون ثاكقي 

électron secondaire 
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الؽسون حّر ق ح لة حركة كا حمج  اـ حمػ ظاؾ   با دل 

وشااطح عااال بااغ اصااع ع  و  جعااقؿل  و كفرضق

 اا دي   و الؽااسون تصاادر  ااـ شااطح  اا دي ك قوااة 

 قصػف بنلؽسون  خر.

 

secondary electron emission 

 إصدار إلؽسوكات ثاكقية

émission d'électrons secondaires 

اصااد ر الؽسوكاا ت كاا جؿ ظااـ قااذف شااطح  اا دي 

 ب إللؽسوك ت  و ب ٕتقك ت.

secondary ionization تليغ ثاكقي 

ionisation secondaire 

حملتغ تقلِّده اصع ع ث كقي   ثؾ  ل التغ ب ٕصاعة دل ا  

حمقلاده    تعة جادً شااروهل  صعة حم ؿقاز بنلؽسوكا ت 

بؽؿق ت كبرب  جلعقامت  لػ  واره   اـ  جلعاقامت 

 إللؽسوكاا ت ق  ااع تعة  ل اال حم ااآثر عااار دشااحقكة  ل

  د ر هت   خل رجقة حقل  لـقى.

secondary rainbow ققس قزح ثاكقي 

arc-en-ciel secondaire 

ققس قزح تـشل بوق ر ققس قزح  دعروف وتؼع خ رجف 

ج  لق كف بدءً   ـ  لؾقن  ٕمحر  وهق تـشل   بشدب  قؾ وحم درَّ

 بعب   كعؽ س  لضقء  رحمغ ظذ قطر ت  دطر.

section مؼطع؛ قسؿ 

section 

Lat: sectio=حمؼعقؿ 

 خلط  حل صاؾ ظاذ شاطح ظـاد قطعاف بعاطح  خار. 

  ؼطع  روط بلشطق كة. ث ل 

sector قِطاع 

secteur 

Lat: secare=قطع 

ق  حل شااقبال  صااغر وحاادب ختاازتـ  عطقاا ت ظااذ 

وشااط ح  ااٍؾ لؾ ااازتـ كاا لؼرص  لصااؾ   وتؽااقن 

لؽؾ قط ع ظـق ن ت اقح لـظا م  ل شاغقؾ  لقصاقل اػ 

  دعؾق ة  دطؾقبة.

sedimentation ترشقب 

sédimentation 

ق  ـطؼااة  ااـ  اا  ع ك كاات حمركقااز  جلعااقامت  لصااؾبة 

 عؾَّؼة فقف  بػعؾ حؼؾ  ـ  لؼقى ك لثؼ لة  و ارها . 

 .settling  حمعؿك  تًض 

Seebeck effect  ِؽمػعقل شقب  

effet de Seebeck 

 ػعقل حم قلد بؿقجبف فؾطقة كفرب  قة باغ ضارق د رب 

 ملػة  ـ  ؾحؿغ  ـ فؾزتـ   ؾػاغ  قضاقظغ ق 

 رب.وشطغ   ؾػغ ق درجة  حلر 

seismograph ؾ الزٓزل  مسجِّ

séismographe 

جفاا ز ٓش شااع ر  وااز ت  ٕرضااقة  و  ل ػواار ت 

 لـقوتة حتات شاطح  ٕرض تعاوؾف  ظاذ  شاطق كة 

 دو رب بؿعدل ث بت  ع  لز ـ.
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selection rules ققاظد آصطػاء 

règles de sélection 

جمؿقظة  لؼق ظد  ل ال حتادد  ٓك ؼا ٓت  دؿؽـاة باغ 

 ع قت ت  لط قاة  دا ؾػاة ق  ؾاة  ا    ثاؾ  جلعاقؿ 

 ٕو   و  لـق ب  و  لذرب  و  جلزيء  و  لبؾقرب  وهال 

  قصقفة ق  دقؽ كقؽ  لؽؿق ل.

selectivity اصطػائقة 

sélectivité 

ق كق صاااػ  إلصاااع عال هااال كعااابة حع شاااقة  -1

راااقب قق شااف اػ لإلصااع ع  داامتِّـ  د لؽ صااػ 

 حع شق ف لإلصع ع  دص ِح . 

ق  جفزب  ٓش ؼب لال هل  ؼدرب  جلف ز  دعا ؼبِؾ  -2

ظذ  ل ؿققز بغ  إلص رب  دطؾقبة و إلص ر ت ار 

  دراقب فقف  ذ ت  لسدد ت  دغ ترب.

selenium شقؾقـققم 

sélénium 

Lat: selne=لؼؿر  

وك ؾ ف  لذرتة  34  ظدده  لذري Seكقؿق  ل ر زه  صارظـ

. صاؾ  تـصافر ق 4,81وكث ف ف  لـعابقة  78,96 لـعبقة 

ٓ فؾزي لف صػ ت  صارشؾزتقس. وهق ظـ 217 لدرجة 

حمـؼقاة  لـحا س  لادى  ث كقًتا  كصػ  لـ قؾ  تع ارج ك جتً 

ؾااف لالشاا عامل ق  ؼاا تقس  ولااف خااق ص كفرضااق قة حممهِّ

 و ٕبق ل  لؽفرضق قة.  إلض ءب وق  خلالت 

self conjugate particle جسقؿ ذايت السافؼ 

particule autoconjuguée 

جعقؿ حتت ذري  ط بؼ جلعقؿف  دضا د  تشاؿؾ  قاع 

  دشحقن و لؽق رك ت. w لبقزوك ت    ظد   لبقزون 

self discharge تػريغ ذايت 

autodécharge 

 ّدخرب( ب لػعاؾ ضق ع ض قة  قلِّد كفرب  ل غخؾقة  و 

 لؽقؿق  ل  و ب ق ر ت د خؾقة حمؾؼ  قاة  دون  ن تؽاقن 

 ًٓ  بد رب خ رجقة.  قصق

self inductance حتريضقة ذاتقة 

autoinductance; self-inductance 

كعبة  لؼقب  دحركة  لؽفرب  قة  د حرضة ق  ؾاػ اػ 

 L عدل حمغر صدب  ل ق ر  لؽفرب  ل  د ر فقف  ور زه  

 .Hوو حدهت   وـري ور زه  

self induction حتريض ذايت 

self-induction 

 (L)خ صقة د رب كفرب  قة حت قي ظذ حترتضقة ذ حمقاة 

ت قلااد بااغ ضرفقفاا  قااقب اركااة كفرب  قااة داارور حمقاا ر 

 كفرب  ل   غر فقف .

self-absorption امتصاص ذايت 

auto-absorption 

د   حمصااادر طااا هرب حتااادع ق  ـباااع لإلصاااد ر ظـااا

  د خاؾ  دـباع ف ؿ صاف جز ًقا   لذر ت  دثا رب اصاع ظً 

ذر ت  خرى  قجقدب فقف  اـ كػاس  لـاقع فا اػِّض 

 بذلؽ صدب  إلص رب.

self-bias اكحقاز ذايت 

auto-polarisation 

 ؼ وٌم ق    كحق ز صبؽل ق صامم خال ل تقفِّره حمؾؼ  قً 

د رب  دفاابط  و د رب  لشاابؽة وتؽااقن هبااقط  لػؾطقااة 

  حل صؾ ظذ ضقل  دؼ وم هق  ٓكحق ز  لشبؽل.

self-diffusion اكتثار ذايت 

autodiffusion 

حركة حمؾؼ  قة لاذرب ق بؾاقرب كحاق  ققاع جدتاد فقفا  

  ـ  لـقع كػعف.

self-energy ضاقة ذاتقة 

énergie propre 

ؿؾااة كاا حمج ظااـ  ل ااآثر بااغ   ؾااػ اشااف م ق ض قااة  جل

  جز  ف  وفؼ  ب دئ  لػقزت ء  ل ؼؾقدتة.

self-quenching counter ظداد ذايت اإلضػاء 

compteur auto-coupeur 
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بعد  رور جعقؿ  امتِّـ فقاف   ظد د اصع ع تـطػئ ذ حمقً 

ل عاوقؾ  ارور   بػضؾ ا ز ت د خؾقة لقؽقن جا هزً 

 جعقؿ  متِّـ  خر فقف.

semi permeable membrane 

 غشاء كصػ كػقذ

membrane semi-perméable 

ر جعاقامت ذ ت  بعا د  عقـاة  و ضبقعاة  اش ء ٓ تؿارِّ

  عقـة. تع عؿؾ لػصؾ  لغروت ت  دعؾَّؼة ق اؾقل.

semi-darkness صبف الظؾ؛ ُطَؾقؾ 

pénombre 

 .penumbra كظر 

semi-empirical mass formula 

 لؾؽتؾةالصقغة صبف التجريبقة 

formule semi-empirique relative à la masse 

اار دققاؼ لؽ ؾاة كاق ب غ و لاـؼص  صقغة حم اقح متثاقاًل 

  لذرتاة  لـعابقة ك ؾ ف ( بدٓلة  لعدد  لاذري و لؽ ؾاة

 وبعض  خلص  ص  ل ـ طرتة.

semi-tone كصػ كغؿة 

demi-ton 

 ⁄     ع فة صقحمقة باغ كغؿ اغ صاقحمق غ حمعا وي 

 غ لثامكقة(. 2لؾعدد  شار ي  جلذر  لث خ ظ

semiconductor صبف مقّصؾ؛ كصػ كاقؾ 

semiconducteur 

جعؿ صؾ  بؾقري ك قؾق اف  لؽفرب  قاة حمؼاع باغ ك قؾقاة 

 لـق قؾ غ لػؾز ت( و لعق زل  وهل حم غر حع  حمركقز 

 لشق    فقف. و ـف  كصػ ك قاؾ  صاقؾ وكصاػ ك قاؾ 

لعقؾقعققم و جلر ا كققم دخقؾ. و هؿ  كص ف  لـق قؾ  

 7-10و 5-10وحمؼااااع ك قؾقااااة  كصاااا ف  لـق قااااؾ بااااغ 

 شقؿـس/م  وحم غر  ع درجة  حلر رب.

semiconductor band structure 

 بـقة كصػ الـاقؾ الِعصابقة

structure de la bande du semiconducteur 

بـقة متقز كصػ  لـ قؾ تؽقن فقف   طط  لط قة بدٓلة 

 اـ  عا قت ت ض قاة  قزظاة    ملًػا  ⃗  د َّوف  دقجل 

وفااؼ ِظصاا ب ت هاال ِظصاا بة كؼااؾ وِظصاا بة حمؽاا فم 

 وظص بة اظقرب حمػصؾ بقـفام حمعؿك ُفرجة  لط قة.

 

semilog paper ورقة كصػ لقغارمتقة 

papier semi-logarithmique 

ورقة  عاّطرب بؿوؿاقظ غ  اـ  دعا ؼقامت  د ق زتاة 

  حم ب ظااد فقفاا   عاا ؼقامت احاادى  دوؿااقظ غ وفًؼاا

لؾقا رمتااا ت  ٕظاااد د  لطبقعقاااة ظاااذ حاااغ حم ب ظاااد 

كاام هاق  حلا ل ق   ـا ظاًم    دع ؼقامت  ٕخارى حمب ظادً 

  لقرق  دقؾؿسي.

 

sensation level الصقيت اإلحساس ىمستق  

niveau d'audition 
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ب شااروهاق تعا وي ظ dB ؼد ر تعزَّ ظـف ب لدتعاقبؾ 

ي لـعابة صادب  لصاقت شاررحمؿ  لع اقوبة ب لؾضار 

 ؼقعة ب لق ط/ س  رباع اػ صادب  رجعقاة  ؼاد ره  

 و ط/ س  ربع. 10-12

sense of a vector  ُمتَِّجف جفة  

sens d'un vecteur 

 ٕربعااة  ل اال حمؽااّقن  دّ وااف  وتاادل  صااار حااد  لعـ 

ظؾقف   لعفؿ وحمشر اػ  ل حرك ظذ  د َّوف  ـ ضارف 

 اػ ضرف.

sensible film ضبؼة حساشة؛ فِؾؿ حّساس 

film sensible 

فِؾؿ حمع طقع ضبؼ ف  حلع شة  لػقحمقار فقاة  ن حمشاؽؾ 

ظة صاقرب ك  ـاة  و صاقرب  ر قاة ب الثر  لضاقء عارب

 ر ل. در ل  و اصع ع ار  

sensible heat حرارة حمسقشة 

chaleur sensible 

ه  جعاؿ اثار شاار حلر رب  ل ل تؿؽـ  ن خي زهنا   و تـ

 حمغر درجة حر رحمف  دون حمغر ح ل ف.

sensitive balance مقزان حساس 

balance sensible 

ق  لؽ ؾ غ  دقجاقدحمغ ظاذ  ضػقٌػ   قز ن تقلِّد فرٌق 

 ه.صاركػ قف از حًة كبرًب  ر قة ق  م

sensitivity حساشقة 

sensibilité 

 حلااد  ٕدكااك  ااـ اصاا رب دخااؾ ٓز ااة إلك اا ج اصاا رب 

 خرج  عقـة ق جف ز  ش ؼب ل.

sensor س؛ ُمْشِعر  حُمِ

capteur 

لاف اػ اصا رب خارج  جف ز حّع س دؼد ر فقزتا  ل حيقِّ

 (. غكفرب  قة ا لبً  تؿؽـ قق شف 

separation energy of the electron 

 ضاقة فصؾ اإللؽسون

énergie de séparation de l'électron 

 حلد  ٕدكك لؾط قة  لالزم اظط ؤه  إللؽسون ق ذرب 

 . لػصؾف ظـف  ب   ص صف فقحمقكً 

separation factor ظامؾ الػصؾ 

facteur de séparation 

 بعد  دع جلة اػ كعبة وفرحمقفام قبؾف .كعبة وفرب كظرتـ 

separation of isotopes فصؾ الـظائر 

séparation des isotopes 

بطاارق فقزت  قااة ك شاا عامل  دااثػِّالت  ـظاا  رحمػرتااؼ  ل

لػصؾ  لـظ  ر بعضف  ظـ بعض  كػصاؾ  لققر كقاقم 

 .238 ٓكشط ري ظـ  لققر كققم  235

sequence بعمتتالقة؛ تتا  

séquence 

Lat: sequent=  حم 

لسحمقاا   عااغَّ حعاا    وفًؼاا صااار  ق لقااة  ااـ  لعـ 

 ااـ  ل عؾااقامت  و   ق ظاادب  عقـااة  قااد تؽااقن حم  بًعاا

  ٕظد د  و  دال س.

series متسؾسؾة 

série 

   حقاث            ظالقة  ـ  لشاؽؾ 

  ظد د حؼقؼقة  و ظؼدتة.

series circuit دارة تسؾسؾقة 

circuit en série 

ه   رحمبة ظذ  ل  ا بع بحقاث جي ا ز صارد رب حمؽقن ظـ 

 كؾ و حد  ـف  كػس  ل ق ر.

series connection 

 وصؾ ظذ التسؾسؾ؛ ربط تسؾسع

montage en série 
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كفرب  قة و حده  حمؾق  ٔخر بحقث  صارربط ظّدب ظـ 

 .و حد حمق ر   قعً تؿر فقف  

series equivalent circuit دارة مؽافئة تسؾسؾقة 

circuit équivalent en série 

 .thevenin theoremر جع 

series of lines متسؾسؾة خطقط ضقػقة 

série de raies spectrales 

جمؿقظة خطقط ضقػقة لذرب  و  تقن  ظ  دب دوؿقظة 

 ك ؼ ٓت اػ ح لة هن  قاة وحقادب  ووا  ذ ت  لؼ ظادب 

  ٓك ؼ لقة.

series resistors مؼاِومات ظذ التسؾسؾ 

résisteurs en série 

جمؿقظة  اـ  دؼ ِو ا ت  ربقضاة ظاذ  ل  ا بع ق د رب 

كفرب  قاااة بحقاااث جي  زهااا  كػاااس  ل قااا ر. وحمعااا وي 

  دؼ و ة  دؽ ف ة و  جمؿقع  دؼ و  ت.

service life of a counter ظؿر العّداد 

durée de vie d'un compteur 

 شا عاملف  ددب  ل ال تؿؽاـ خالوا  حمشاغقؾ  لعاّد د  و 

 ب ق ص د قبؾ  ن ت عطؾ.

set جمؿقظة 

ensemble 

جتؿقعة  ـ  ٕصق ء  د امتزب  دعّرفة ب عاد د هاذه  ٕصاق ء 

د بال   و با صقة و حدب  و خص  ص  شسكة بقـف   حتدِّ

 لبس  ك امء يشء اػ  دوؿقظة  ـ َظَد ف.

settling ترشقب؛ ترققد 

décantation 

 .sedimentation كظر 

settling basin حقض ترققد 

bassin de sédimentation 

حقض تدخؾ فقف ش  ؾ وتسك ح ك حمسقد  جلعقامت 

  لصؾبة ق  شػؾف.

sextant ذات السدس 

sextant 

Lat: sextant=جلزء  لع دس  

تة حمعاا عؿؾ لؼقاا س ز وتااة  رحمػاا ع جاارم صااار لااة ب

شاموي  ـ ظاذ شاػقـة  و ضا  رب   حركاة ٕاار ض 

جاة حمؼ باؾ  درجاة  60 دالحة. حمع ؿد ظاذ قاقس  درَّ

  ي شدس  لد  رب  و ـف  ج ء  ٓشؿ.

shading تظؾقؾ 

ombrage 

ظؿؾقااة ق حمشااؽقؾ  لصااقر و ع جل فاا   وفقفاا  جُيعااؾ 

ظاؾ لؾصقرب  ظفر خ ص ظـ ضرتؼ  زج  لضقء و ل

 ق  ع ح ت  عقـة حع   دـبع  لضق ل  و  دـ بع.

shadow طؾ 

ombre 

تقجد كقظ نال  لظؾ  حلؼقؼل وهق جزء  جلعؿ  دعا ؿ 

 لذي ٓ تصؾف  لضقء  ـ  دـبع  و لظاؾ  دؾؼاك وهاق 

 دـطؼة  لد كـة  ل ال حمؼاع خؾاػ  جلعاؿ  دعا ؿ  لاذي 

تعااسض  لضااقء  لؼاا دم  ااـ  دـبااع. واذ  كاا ن  دـبااع 

تـؼعؿ  لػر غ خؾػ  جلعاؿ  دعا ؿ اػ قعاؿغال   كؼطقً 

ض ء وطؾ  ظؾؿ بحدود ف صاؾة بقـفا     ا  اذ  كا ن  

فقـؼعؿ  لػر غ خؾاػ  جلعاؿ  دعا ؿ اػ    دـبع  ـبعطً 

ج ثالثة  قع مال  ض ء وطؾ  ظؾؿ وقعاؿ بقاـفام   ادرِّ 

 .umbra  . تعؿك  تًض  إلطالم تدظك ُطؾقاًل 

shadow cone خمروط الظؾ 

cône d'ombre 

 روط طؾ  ٕرضال هق  دـطؼة  ل ل حيده   داروط 

لااا رض و لشاااؿس. وحمؽاااقن    داااامس خ رًجااا

 213Rذروحمف خؾاػ  ٕرض ظاذ بعاد تؼاع باغ 

 كصػ قطر  ٕرض.  Rحقث  221Rو
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 روط طؾ  لؼؿرال هق  دـطؼاة  ل ال حياده   دااروط 

لؾؼؿار و لشاؿس. وحمؽاقن ذروحماف    دامس خ رًج 

 59Rو 57Rخؾااػ  لؼؿاار ظااذ بعااد تؼااع بااغ 

 كصػ قطر  ٕرض. Rحقث 

shallow states حآت ضحؾة 

états peu profonds 

 ع قت ت ض قاة ق  لعصا بة  دحظاقرب لـصاػ ك قاؾ 

جماا ورب لعصاا بة  لـؼااؾ اذ  ك كاات  دعاا قت ت ظ  اادب 

ك كاات لإللؽسوكاا ت  وجماا ورب لعصاا بة  ل ؽاا فم اذ  

  دع قت ت ظ  دب لؾثؼقب.

sharing تؼاشؿ؛ مشاركة 

partage 

ظؿؾقااااة حمقزتااااع اصاااا ر ت  ل عاااادتؾ ق صاااابؽة  -1

  حمص ٓت  حع   حل ج ت و إل ؽ ك ت. 

ضؿ جمؿقظة  ـ  دق رد ق صبؽة خ صة   ؼّد اة  -2

ك ء  عاا عدتـ ل ؼ شااؿف  فااقام بقااـفؿ  صااار ااـ 

 عد.وتؿؽـ  لـػ ذ القف   ـ بُ 

sharp series متسؾسؾة حاّدة 

série nette 

  عؾعؾة حتصؾ ق خطقط  ضق ف ذر ت  و  تقكا ت 

ظدتاادب ذ ت الؽاااسون و حاااد  و  ثـاااغ  و ثالثاااة ق 

ضبؼ ف   خل رجقة  وت غار  لعادد  لؽؿاق ل لالكادف ع 

 .ℓ اػ 0 لز وي  دد ري  لؽع  ـ 

sharpness of resonance ة التجاوب  ِحدَّ

acuité de résonance 

كط ق  لسدد حقل حمردد  ل و وب  وظـده حمزتاد ضقؼ 

  ش و بة  لد رب  لؽفرب  قة وحمصبح  ش و بة ظ لقة.

shear  َقّص 

cisaillement 

ه ك قوة اجف د مم  دعا ٍق  بااالف  إلجفا د شاال حمشقو

 لضااغطل  و  لشااّدي  لعؿااقدتغ ظااذ  دعاا قي  اذ 

حمبؼك  عف  لطبؼ ت  د ق زتاة ق  جلعاؿ   ق زتاًة  اار 

  هن  حمـز ح ق  جت ه  ق ٍز و .

shear modulus ُمعامؾ الؼص 

module de cisaillement 

قق س  ؼ و ة  د دب إلجف د  لؼص  وحيع   اـ  -1

صااال ظااذ  ٓكػعاا ل  لؼصااال قعاؿة  إلجفاا د  لؼ

 ي ظااذ ز وتااة  إلز حااة  حل صااؾة  ااـ  ل شااقه 

  ؼدرب ب لر دت ن. 

صااال  لؼ لـعاابة بااغ اجفاا د  لؼااص و ٓكػعاا ل  -2

 لقشط   و كس.

shear strain اكػعال الؼص 

déformation de cisaillement 

ه  لـ حمج ظـ  كزٓق ت  ع قت ت  جلعؿ بعضف    ل شقو

ب لـعاابة اػ بعااض. وتؼاا س بز وتااة  إلز حااة  لؽؾقااة 

   ل ااال حمع كقفااا   عااا قت ت  جلعاااؿ. وتعاااؿك  تًضااا

shearing strain. 

shear stress إجفاد الؼص 

contrainte de cisaillement 

ت طؾ   ربع ققى حمعؿؾ ظذ جق ك   حد  دع قت ت 

ق  جلعؿ وحمملػ  زدوج غ   عا وت غ   ع كعا غ 

ف  عااب   كزٓقاا ت  دعاا قت ت بعضااف  ب لـعاابة اػ 

بعض ق  جلعؿ. وتؼ س بؼعؿة صدب احادى  لؼاقى 

 ٕربع ظذ  ع حة شطح  دع قي  دمثرب فقف. تعؿك 

 .shearing stress   تًض 

shearing strain  اكػعال قّص 

déformation de cisaillement 

 .shear strain كظر 

shearing stress إجفاد الؼص 

contrainte de cisaillement 

 .shear stress كظر 
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sheath غؿد؛ غالف 

gaine 

ب عااركع ء خ رجل تؽعق  لققاقد  لـاقوي لقؿـاع حم

 لقققد  ـ  ل لثر  لؽقؿقا  ل  لـق حمج  دشعة ولقحؿل 

 د دب  ل زتد.

shell ضبؼة 

couche 

و حدب  ـ شؾعؾة  لؽار ت  د ؿركازب   و  داد ر ت  

 إللؽسوكا ت حاقل كاق ب  لاذرب ظاذ    ل ل حمدور فقفا

 لؾـظرتة  لذرتة.   ع ف ت   ػ وحمة  ـ  لـق ب  وفؼً 

shield درع؛ حجاب 

bouclier: de protection; écran 

 عؼاادب  ااـ  إلشااؿـت  و  لرصاا ص حتااقط حمركقبااة 

بؿصدر اصع ع ض ر  و اار  رااقب فقاف   ثاؾ لا  

 دػ ظؾ  لـقوي  لؾحامتة  ـ  لـسوك ت واره  مح تة 

 بققلقجقة حمؼل  لع  ؾغ حقلف.

shielding تدريع؛ حتجقب 

blindage; écran 

ظؿؾقة از لة حملثر حؼؾ ض قة خ رجل  و ختػقاػ هاذ  

ة   اا رب بوااد ر  و كعاا ء  ااـ  ل االثر  بنح ضااة  ـطؼاا

ضاد  ادرتع ق ح لاة  ل مّرضة وؾة   دب  ـ شبة  قصِّ 

 لـػقذتااااة وحمؽااااقن صاااادتدب   حلؼااااقل  لؽفرب  قااااة

لؾحؼاااقل  دغـطقعاااقة ق ح لاااة  ل ااادرتع   دغـطقعاااقة

 . دض د لؾحؼقل  دغـطقعقة

shielding ratio كسبة التدريع 

rapport de protection 

ق  ـطؼة  عقـاة عال  و  دغـطقكعبة  حلؼؾ  لؽفرب  ل 

 ثـ ء  ل حوق  اػ  حلؼؾ ق كػاس  دـطؼاة بعاد زو ل 

  ل حوق  ظـف .

shift اكزياح؛ إزاحة 

déplacement; décalage 

زر ق لقحاااة  ػااا حمقح ح شاااقب تباااّدل  اااـ ضب ظاااة 

امت  لعؾقتاة فقفا    امت  لعػؾقة ق  ٕزر ر اػ  لعِّ  لعِّ

  لؽبرب. و ـ  حلروف  لع دتة اػ  حلروف

shock صدم 

choc 

( ق  لؼاقب  حدوع حمغر  ػ جئ غق ز اـ قصار جادً 

ظة  و  ل عا رع  و  لضاغط  تقلاد عار و  دقضع  و  ل

 ح ٓت  ك ؼ لقة ق  لـظ م  ددروس.

shock absorber د الصدمات  خمؿِّ

amortisseur 

جف ز هق  ل  و ش  ع تعا عؿؾ خلػاض ظادد وشاعة 

 ل عؾقاااؼ كاااام هاااق  حلااا ل ق ٓه اااز ز ت ق كظااا م  

  لعق ر ت ووش  ط  لـؼؾ.

shock excitation إثارة صدمقة 

excitation par choc 

ـ حمغر ق  لػؾطقة  و ق  ل ق ر  دب قصرب جدً  ـ ج    . اث رب حم

shock motion حركة صدمقة 

mouvement par choc 

 حركة  ك ؼ لقة حمعببف  صد ة  و حمـ ج ظـف  صد ة.

shock wave مقجة صدم 

onde de choc 

 قجاة  كضااغ ط شاع ف  كباارب ت غار بعااببف   لضااغط 

وحتاادع   كباارً   ظة  جلعااقامت حمغاارً شااارو لؽث فااة و

ظة  كاز  اـ عاارظـد   تـطؾؼ جعؿ ضا  ر ق  واق ء ب

 ظة  ك ش ر  لصقت فقف.شار
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Shockley diode ديقد صقكع 

diode de Shockley 

دتقد  ملػ  ـ  ربعاة  جاز ء  اـ  ا دب كصاػ ك قؾاة 

pnpn  ًلؾ ق ر  لثـ  ل  ٓجت ه  وتصـع  ـ   تعؿؾ ق ضع

لالشااا عامل ظـاااد  لط قااا ت  د قشاااطة  قؾقعاااققم لع

 silicon controlled  و لع لقاااة. تعاااؿك  تًضااا

rectifier  و thyristor  و SCR. 

 

shockproof صامد لؾصدمات 

résistant aux chocs 

 بػعؾ  لصد  ت. عارٓ ت شؼؼ وٓ ت ؽ

short range force ققة قصرة اددى 

force à courte distance 

ت  دعااا فة باااغ  قاااقب تؽااا د فعؾفااا  تـعااادم اذ  حمعااادَّ

كاا لؼقب  لـقوتااة  ل اال تؼاا رب    عقـًاا   جلعااقامت حاادً 

 .15m-10 د ه  

short wave مقجة قصرة 

onde courte 

كفرضقعااقة ر دتقتااة تؼااع ضقواا   دااقجل ق  قجااة 

  س. 100    ر و 10 خلالء بغ 

short-circuit  َ؛ دارة قصرةصـردارة ق  

court-circuit 

حمقصقؾ  ؼصاقد  و ظا رض باغ كؼط اغ   ؾػ اغ ق 

  لؽؿقن  ـ د رب بؿامكعة  فؿؾة.

short-circuit current 

 ؛ تقار الدارة الؼصرةصـرتقار الؼَ 

courtant de court-circuit 

زت دب ق صادب  ل قا ر ظاـ  لؼقؿاة  لطبقعقاة ك  اة ظاـ 

حصؾت بػعاؾ ظطاؾ  و حمقصاقؾ  ؼصاقد  صارد رب ق

 ق د رب كفرب  قة.

Shottky barrier diode ديقد حاجز صقتؽي 

diode Shottky à barrière 

ـ مت س كصاػ ك قاؾ  اع اشا ء  دتقد كصػ ك قؾ  ملػ  

  عدخ هق بؿـزلة  فبط  لدتقد ت ؿقز ب ل ؼقتؿ  لالخطل.

shower رة؛ وابؾ ة؛ ََهْ  زخَّ

averse; gerbe 

 ؿقاااز ب لبااادء و ل ققاااػ تؾ قصااار  دااادب  ْطاااهَ  -1

 تعة و لشدتدب. عار لػو  قغ وب وطقل  ل

 ٕصعة حمدفؼ جعقامت  شحقكة حمـ ج ظـ حمػ ظؾ  -2

 لؽقكقاااة  لع لقاااة  لط قاااة  اااع جزت ااا ت  واااق ء 

ن ظااا دب  اااـ الؽسوكااا ت وبروحمقكااا ت  وحم ؽاااقَّ

 وجعقامت  خرى.

shunt ظة  ُمَػرِّ

shunt 

 ؼ و ة صغرب حمربط ظذ  ل ق زي  ع جف ز غ ؼقا س 

  بر ظ دب( بغقة ختػقض صدب  ل ق ر  ل ل جت  ز  جلف ز 

 بـعاابة كباارب  عؾق ااة غ

  
  و  

   
 و ...  ااـ  لشاادب  

 ٕصااؾقة( ف حؿاال  جلفاا ز  ااـ  ل ؾااػ وحم ااقح لااف  ن 

 تؼقس صد ت حمق ر ظدتدب  كز مم  ت حؿؾ بـػعف.

shunt regulator ظة  مـظِّؿ ذو مػرِّ

régulateur shunt 

 ـظؿ لػؾطقة  خلرج تعؿاؾ بػضاؾ  لا حؽؿ ق  ل قا ر 

  د ر ق  ؼ و ة خ فضة لؾػؾطقة.

shutter ِمغالق 

obturateur; volet 
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 ااـ  اا دب   ّصااة لإلصااع ع ق بااؾ لؾ حرتااؽ   لااقح

تعاا عؿؾ ل غطقااة ف حااة ختاارج  ـفاا  حز ااة اصااع ع ق 

 ػ ظااؾ ظـااد   ٓ تاار د  شاا عامل هااذ   إلصااع ع   و 

 إلتؼ ف جرت ن  لـسوك ت  لبطق ة.

shutter of a camera  ِرةم غالق ادصقِّ  

obturateur d'un camera 

رب  حمعااؿح  اا  ظااذ  صااقِّ باادخقل حز ااة  د ب حمركَّ

ز ـقة اددب تؿؽـ  لا حؽؿ هبا   ف ضابط   لضقء  دبً 

  دد حمعّرض  لعطح  حلع س لؾضقء  ـ  لػؾؿ.

 

shuttle قك  مؽُّ

navette 

ـ  خلش  وجمفاز  -1  د ب بشؽؾ زورق بحري  صـقع  

ر خققط  لؾوحؿة بغ خقاقط  بـ قءتـ  ـ  لػقٓذ  مترِّ

  لعد ب  ثـ ء  لـعج  وحي قي بؽرب خقط  لؾوحؿة. 

 . Rabbit كظر  -2

 ركبة فض  قة  صؿؿة ل ؼقم بعدب رحاالت ذها ب  -3

واتاا ب بااغ  ٕرض و لػضاا ء  وتـؼااؾ فقفاا  رو د 

 و دق د بغ  ٕرض و دحط ت  لػض  قة.لػض ء  

SI units واحدات الـظام الدويل 

unités du système international 

وهااالال  داااس    و حاااد ت  ش شاااقة  ع ؿااادب دولًقااا

و لؽقؾااااقار م  و لث كقااااة  و ٕ باااار  و لؽؾػااااـ  

  و داااقل   و  ي و حااادب  شااا ؼة  ـفااا  ؾاااةـدتؼو ل

و لااق ط و لؽقلااقن  كاا لـققحمـ و جلااقل و لب شااؽ ل

 و لػؾط و ٕوم و لػ ر د و لؾق ـ و لؾقكس و ورحمز.

side band كطاق جاكبي 

bande latérale 

كط ق  لسدد  لذي تؼع فاقق حماردد  دقجاة  حل  ؾاة  و 

باا ت حمااردد  دقجااة  لـ جتااة ظااـ  حت ااف  وفقااف حمؼااع  ركِّ

وحمردد   ظؿؾقة  ل عدتؾ. فنذ  ك ن حمردد  دقجة  حل  ؾة 

  فنن حمردد  لـطا ق  جلا كبل  لعؾاقي  اص رب  ل عدتؾ 

 .   وحمردد  لـط ق  جل كبل  لعػع     تؽقن 

sievert شقػرت 

sievert 

و حدب  جلؿؾة  لدولقة جلرظة  إلصع ع  وهل حمع وي 

م خااالل شاا ظة و حاادب   ااـ  ـبااع   جلرظااة  ل اال حمؼاادَّ

 ؾقغاار م ر دتااقم   قضااقع ق  1كؼطاال  ملااػ  ااـ 

وظ ء  ـ  لبالحماغ ثااـ جدر كاف كصاػ  ؾقؿاس  اػ 

. Svوتر ااز واا  بااا   و حاادً   ظّقـااة حمبعااد ظـااف شااـ قؿسً 

 .(rem)رتؿ  100 لعقػرت تع وي و

sigma particle اجلسقؿ شقغام 

particule sigma 

 ؾققن الؽسون فؾط  1193جعقؿ  و  ك ؾ ف حمؼ رب 

 . تر ز لف ب حلرف   ـف  لع ل  و دقج  و دع دل.

sign إصارة؛ ظالمة 

signe 

Lat: signum=ظال ة 

ر ز حع يب تعا عؿؾ لؾدٓلاة ظاذ  ن كؿقاة  عقـاة هال 

   و تعا عؿؾ (-) و  (+) كز  ـ  لصػر  و  صاغر  ـاف  

 . وظؽعف ش لبً   لؾدٓلة ظذ  جت ه خي  ر  قجبً 

sign convention اصطالح اإلصارات 

convention de signes 

ت ت حياادد  يو  لؼااقؿ  دعاا عؿؾة صااار صااطالح ق  لب

حمؽاااقن  قجباااة و نااا  حمؽاااقن شااا لبة  ق  لزو تااا  

و دع ف ت و كص ف  قطا ر  ٓكحـا ء. وهاق جمؿقظاة 

 (-) و  (+)ظال ااة  ك ااـ  لؼق ظااد ُت ػااؼ ظؾقفاا  ل عطاا

 لؾؿع ف ت ق قق كغ  در ت  و لعدش ت.
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signal إصارة 

signal 

ن  ااـ فؾطقااة   بدلااة ق  لااسدد   عؾؿااة كفرب  قااة حم ؽااقَّ

و لشؽؾ  دقجل و لععة  حَمـؼؾ  دعؾق  ت ظز  ـظق اة 

 و د رب الؽسوكقااة. وقااد حمؽااقن  إلصاا ر ت  ملػااة  ااـ 

كبض ت كفرب  قة  و  غـطقعقة  و ضاق قة  وحمـ ؼاؾ ظاز 

 الؽسوكقة  و ضق قة  و شؾؽقة  و لقزرتة.وش  ؾ 

signal generator مقلِّد إصارات 

générateur de signaux 

جفاا ز ل قلقااد اصاا ر ت كفرب  قااة ذ ت فؾطقااة وحمااردد 

وصؽؾ ق بؾ لؾ غقر  كلن حمؽقن  إلص رب بشاؽؾ جقبال 

  و بشؽؾ  شـ ن  دـش ر  و بشؽؾ   ق ج حمربقعقة.

signal to noise ratio صارة إػ الضجقجكسبة اإل  

rapport signal sur bruit 

 لـعبة بغ شعة  إلص رب ظـد كؼطة  اـ د رب كفرب  قاة 

 اػ شعة اص ر ت  لضوقج ظـد حمؾؽ  لـؼطة.

significant figure رقؿ معـقي أو ِدٓيل 

chiffre significatif 

اد وتادل ظاذ دقاة  عّقـاة.  رقؿ ٓزم ق ظدد ٕكف  مكَّ

دعـقتة ق  لعدد ظذ دقاة  لـ قواة وتدل ظدد  ٕرق م  

  ل ل تعز ظـف  هذ   لعدد.

silencer كاتؿ صقت 

silencieux 

 ك شااا ر    و جز ًقااا  جفااا ز صاااق   عاااّد لقؿـاااع كؾًقااا

  لصقت  و  ك ؼ لف.

silicon شؾقسققم 

silicium 

Lat: silex=شؾقعققم 

وك ؾ اف  14ه  لاذري ظددو Siٓ فؾزي  ر زه  صارظـ

 كؼطاااةق صاااؽؾف  لبؾاااقري   28,06 لذرتاااة  لـعااابقة 

 2600اؾق كاااف  كؼطاااةشاااؾزتقس و 1420 كصاااف ره 

. وهاق كصاػ ك قاؾ 2,34شؾزتقس وكث ف اف  لـعابقة 

كفربااا  ل صااابقف بااا لؽربقن  تعااا عؿؾ ق  خلالتااا  

وق  لاد ر ت  إللؽسوكقاة  د ؽ  ؾاة. جيا    لشؿعقة

ظدم  خلؾط بقـف وبغ  لعؾقؽقن غ لالصؼ(  لذي هاق 

 ول. ـ  ش ؼ ت  لبس

silicon controlled rectifier 

ؿ ش م حتؽُّ  قؾقسققميمؼقِّ

redresseur contrôlé de silicium 

 .Shockley diode كظر 

silver فضة 

argent 

Lat: argentum=فضة 

 47وظادده  لاذري  Agكقؿق  ل فؾازي ر ازه  صارظـ

  10,5وكث ف ف  لـعابقة  107,9وك ؾ ف  لذرتة  لـعبقة 

اؾق كاااف  كؼطاااةشاااؾزتقس و 960,5 كصاااف ره  كؼطاااة

شااؾزتقس  وهااق فؾااز  بااقض ق بااؾ لؾعااح   2212

  و ل صػقح تعّد  ـ  لػؾاز ت  لثؿقـاة  وهاق لاغ جادً 

. وهاااق  جاااقد ك قاااؾ لؾحااار رب  ظـاااد   تؽاااقن كؼًقااا

و لؽفرب ء  لذلؽ حمع عؿؾ شب  ؽف  ل ل تشاؽؾف   اع 

 لـحااا س و لاااذه  و لـقؽاااؾ و لزكاااؽ و لؼصااادتر 

 حف ق  فالم  ل صقتر.و دـغـقز. وحمع عؿؾ   ال

similarity transformation حتقيؾ تشاهبي 

transformation par similitude 

حتقتؾ لػضا ء اقؾقادي تـشال ظاـ بعاض  ل حاقتالت 

ك ٓكعح ب و لدور ن و   تؼّؾص  ضق ل  د وفا ت 

  و تؿدده .

simple harmonic motion حركة تقافؼقة بسقطة 

mouvement harmonique simple 

 .harmonic motion كظر 

simple harmonic oscillator مفتز تقافؼي بسقط 

oscillateur harmonique simple 
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 .harmonic oscillator كظر 

simple lens ظدشة بسقطة 

lentille simple 

ظدشة ادبة  لقجفغ  و  ؼعارب  لاقجفغ  و ظدشاة 

  ع قتة ادبة  و  ع قتة  ؼعرب.

simple machines  بسقطةآٓت  

machines simples 

ل  لؼاقب  لصاغرب  دامثرب   دو ت  قؽ كقؽقة  ولقة حتقِّ

ق كؼطة  ـف  اػ ققب كبارب  امثرب ق كؼطاة  خارى  و 

ل  جت هفااا .  ـفااا   لرو فاااع بلكق ظفااا   لثالثاااة  حتاااقِّ

و لبؽر ت و دؾػ ف و دع قي  د  ؾ و دؽبس  د  ل. 

 وٓ ختؾق  ـف   ٔٓت  حلدتثة.

 

simple microscope جمفر بسقط 

microscope simple 

 جمفر حي قي ظذ ظدشة  ؼربة وحقدب.

simple pendulum كقاس بسقط 

pendule simple 

Lat: pendulus=د  كحق  ٕشػؾ   

 د ب حم االلػ  ااـ ك ؾااة كروتااة صااغرب  عؾؼااة بطاارف 

خااقط ضقتااؾ  فؿااؾ  لؽ ؾااة ٓ تؿاا ط  تثبَّاات ضرفااف 

ق وضع  ل ق زن. ظـد      ٔخر. ت دػ  خلقط ص ققلقً 

حمز ح  لؽرب ظـ وضع حمق زهن  حم حرك حركة  ه ز زتاة 

دورتااة اػ جاا كبل وضااع  ل ااق زن بػعااؾ قااقب ثؼؾفاا   

 الب لعالقة  وتعطك دوره  

    √
 

 
 

 حمع رع  جل ذبقة.  ضقل  خلقط و  حقث 

simple tone كغؿة بسقطة 

ton pur 

 كغؿة صقحمقة ث ب ة  لشدب و ل ق حمر.

simultaneity تآون 

simultanéité 

وققع حدثغ  و  كثر ق كػس  لققت ب لـعابة در قا  

 عغ  و ٕي  ر ق   خر ت حرك ب لـعبة القف بحركاة 

 ل ؼؾقدتااة(  وخت ؾااػ  عاا ؼقؿة  ـ ظؿااة غق  لػقزتاا ء 

 كظرب  در ق  ق  لػقزت ء  لـعبقتة.

simultaneous متآون 

simultané 

Lat: simul=ق  لققت كػعف 

َحااَدث ن  و  كثاار تؼعاا ن ق وقاات و حااد ب لـعاابة اػ 

  ر ق   عّغ.

simultaneous equations معادٓت آكقة 

système d'équations simultanées 

ٕجؾ كػاس  لؼاقؿ   حم حؼؼ  عً جمؿقظة  ـ  دع دٓت 

ظاادد   لؾؿو هقااؾ  وتؽااقن ظاادد  دعاا دٓت  عاا وتً 

  دو هقؾ.

sine جقب 

sinus 

Lat: sinus=ـحـل  

ة  ثؾث حمقة لز وتة. وحمع وي ق  ثؾاث قا  ؿ  لز وتاة  د لَّ

كعاابة ضااقل  لضااؾع  دؼ بااؾ لؾز وتااة اػ ضااقل  لااقحمر. 

 .sinوتر ز و  ب لر ز 

sine condition ط اجلققبصـر  

condition des sinus 
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 ق كقن دتؽ رت ق  ٓكؽع ر -1

                . 

 ظالقة  جلققب ق  ثؾث -2

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 ق  دثؾث و...  ضقل  لضؾع  دؼ بؾ لؾز وتة   حقث 

sine wave مقجة جقبقة 

onde sinusoïdale 

 ع جق  د لة خطقاة لؾاز ـ    قجة حم ـ ش  شع ف  

  . وحمعاااااؿك  تًضااااا(    )        اااااثاًل 

sinusoidal wave. 

single crystal بؾقرة أحادية 

monocristal 

ظّقـة  ـ جعؿ بؾقري  ملػة  ـ جمؿقظة  ـ  لذر ت 

 و  جلزت اا ت واا   قعفاا  كػااس  ل قّجااف  وهاال حمـّؿااك 

 ظ دب.   صطـ ظقً 

singlet أحادية 

singulet 

 .singlet state كظر 

singlet state حالة أحادية 

état singulet 

ح لة زوج  ـ  إللؽسوك ت   صبح شبقـ مه    اق زتغ 

تـ  صااارو  ع كعااغ ق  ٓجتاا ه بعااد  ن  ثاار  حااد  لعـ

تػـل  حدمه   ٔخر  ي حمصابح ققؿاة  لعابغ  لؽاع واام 

 ع وتًة  لصػر  وتؽقن  جلزيء ق  حل لة  ٕح دتة  قاؾ 

 .singlet  . وحمعؿك  تًض   ش ؼر رً 

sink فصـرم  

puits; évier 

 حااد  قطاا ب حمر كزشاا قر  ػعااقل  حلؼااؾ. ر جااع  -1

field effect transistor . 

تػ  دقااا ه  و صاااار د ب ٓ  صااا ص  حلااار رب  و حم -2

    ص ص  لـسوك ت ق  ػ ظؾ كقوي.

sinusoidal current تقار جقبي 

courant sinusoïdal 

ق  لاز ـ  لد لاة جقبقاة  حمق ر   ـ وب حم غر صدحمف وفًؼا

 تؿثؾف   دـحـل  دعؿك  دـحـل  جلقبل.

sinusoidal wave مقجة جقبقة 

onde sinusoïdale 

 .sine wave كظر 

sinusoide مـحـي جقبي 

sinusoïde 

 دـحـاال  لبقاا خ  لااذي تؿثااؾ  لّد لااة  جلقبقااة وصااؽؾف 

 .Sتشبف صؽؾ  حلرف 

siphon ِِمَّص؛ ِمْثَعب 

siphon 

Gr: siphon=كبقب  

 كبااقب  عاادخ  و بالشاا قؽل  عؼااقف و ػ ااقح  ااـ 

 ااـ  ٔخاار. تعاا عؿؾ  صااارضرفقااف   حااد شاا ظدتف  ق

لـؼؾ  لع  ؾ  ـ  عا قى  ظاذ اػ  عا قى  خػاض. 

وتعؿؾ ظاذ  باد  حمػا وت  لضاغط  دامثر ق ضرفقاف. 

لذلؽ ففق تـؼؾ  لع  ؾ  ـ حاقض  عا قى  لعا  ؾ 

فقف ظ ٍل اػ حقض  ع قى  لع  ؾ فقاف  اـاػض اػ 

  ع وى  دع قت ن فقفام. ن ت

siren صّػارة إكذار 

sirène 

  و ضااحً   ظ لًقاا  جفاا ز اظااالم باا لطق رئ  تصاادر صااقحمً 

  ظاـ ضرتاؼ حمؼطقاع  قؽا كقؽل ل قا ر   و   غارً    ع ؿرً 

ظة ُتا حؽؿ هبا  عاارهق  ل تؿر ظز قرص  ثّؼ  تدور ب

 و ظاااز  شاااطق كة  ثّؼباااة دّو رب. حمعااا عؿؾف شاااق ر ت 

  حلرتؼ  و لإلكذ ر ب لغ ر ت  جلقتة. إلشع ف  و اضػ ء 

site مققع 

site 

Lat: situs=قضع  
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اااّرك غ د ب( بحااث  ااد ج ق صاابؽة  لااِقْب  ت ااقح 

اجاار ء  لبحااث بؽؾااامت  ػ  حقااة ق  قااع صااػح ت 

 دققع  خ صة ق  دحػقط ت  و لعثقر ظذ  دعؾق اة 

ظة  كاااز. وت ضاااؿـ  صاااطؾح  د ب  لبحاااث عاااارب

 ارك ت  لبحث وفف رشف.

size قّد؛ حجؿ 

grandeur; taille 

 دؼااد ر  حلؼقؼاال  لؼ بااؾ لؾؼقاا س  لااذي حيااّدد جاازء 

بنحاااادى    لػاااار غ  لااااذي تشااااغؾف  جلعااااؿ   ؼااااّدرً 

  لق حد ت  دع عؿؾة.

skiagram خمطط صعاظي: لؾعغ 

skiagramme; radiogramme 

Gr: skia=طؾ 

 .radiographر جع 

skin depth ةشـرظؿؼ الؼ  

profondeur de peau 

  ذ  حمردد  عّغ  ك ً ا  ظؿؼ حتت شطح ك قؾ تـؼؾ حمق رً 

ظااـ  دقجاا ت  لؽفرضقعااقة  لااق ردب ظااذ شااطحف  

دون  e  لعادد  لـباري حقث هتبط كث فة  ل ق ر بؿؼد ر

 كث ف ف ظذ شطح  لـ قؾ.

skin dose جرظة كسقجقة؛ جرظة ِجؾدية 

dose cutanée; dose à la peau 

ـة  دؿ صة ظاذ شاطح  جلؾاد  جرظة  إلصع ظ ت  دمتِّ

 وفؼ اقر حز ة  إلصع ع.

skin effect  ِةشـرمػعقل الؼ  

effet de peau 

 ل اااقّزع اااار  دـااا ظؿ لشااادب  ل قااا ر ت  د ـ وباااة ق 

 ـ    قّصالت صؾبة  ك حمج ظـ كقن كث فة  ل ق ر قرتبً 

 لعااطح  كااز  ـفاا  ق د خااؾ  دقّصااؾ. وتاازد د هااذ  

 ل ػ وت  ع  زدت د حمردد  ل ق ر  لذلؽ حمؽاقن  ؼ و اة 

 دقّصؾ  لؽفرب  قة لؾ ق ر ت  لع لقة  لسدد  كاز  ـفا  

ق  ل قاا ر  دعاا ؿر  ولااذ  حمؽااقن  شااالك كؼااؾ هااذه 

 ل قاا ر ت جمّقفااة بشااؽؾ  ك بقاا  جيااري حمزتااده  بااامء 

 د خؾف .  دفؼت

 

skin resistance ةشـرمؼاومة الؼ  

résistance de peau 

 ق ح لااة حمقاا ر   ـاا وب ذي حمااردد  عااغ جي اا ز كااباًل 

 «ب  لؽباؾشاارق»  تسكاز جرتا ن  ل قا ر ظـاد قًّ شطق ك 

ف ؽااقن  ؼ و  ااف  عاا وتة  ؼ و ااة ضبؼ ااف  خل رجقااة 

حاغ  -ب شاار ل ل تع وي ثاـف  ظؿاؼ  لؼ - دقّصؾة 

 جي  زه  حمق ر  ع ؿر.

sky wave مقجة شاموية 

onde ionosphérique 

 قجاااة ر دتقتاااة حماااـعؽس ظاااـ ضبؼاااة  ٕتقكقشاااػر 

 ف ؾ ؼطف   جفزب  ٓش ؼب ل.

slag َخَبث 

scories 

ن  ـ  لـػ ت ت ار  لغ زتة  ـ  فر ن  ك حمج ث كقي  ؽقَّ

(  وهاق ٓفؾازي اػ حاّد  ل عدتـ غ لػرن  لعا    اثاًل 

 لؽ لعققم  بعقد ولؽـف قد حي قي بعض  لػؾز ت  ثؾ

 و  دغـزتااقم  و  ٕدـقااقم  و بعااض  ك شااقد  حلدتااد. 

ك ت ار  دراقب فقف .  وهق تضؿ  عظؿ  دؽقِّ

Slater determinant د شالتر  حمدِّ

déterminant de Slater 

 .determinant of Slater كظر 
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slide caliper ة  َقَدم قـقيَّ

pied à coulisse 

 .caliper ruleر جع 

slide valve ِصامم اكزٓقي 

valve-tiroir 

 د ب ل قزتع  لبا ر ق ق ضرب  ملػة  ـ ظؾبة  صـقظة 

 ااـ حدتااد  لّصاا   و  ااـ  لزوكااز  واا  اطاا ء تـزلااؼ 

ظؾقف  فق قح  كزٓق  لغط ء دخقل  لبا ر ظذ وجفل 

  دؽبس ب ل ـ وب.

slide-rule مسطرة حاشبة 

règle à calcul 

ب وقعاؿة ضاربقة  ـ هب   لعؿؾق ت  حلع  ى د ب جتر

تعة وحمؼرتبقاة. شاارواجي د  جلذر و لؾقا رت ؿ بصقرب 

  لقا رت ؿًقا  وحم للػ  ـ  عاطرحمغ  ادرج غ حمادرجيً 

 حمـزلؼ احد مه  ظذ  ٕخرى.

sliding اكزٓق 

glissant; coulissant 

حترك جعؿ تبؼك ظاذ متا س د  اؿ  اع شاطح صاؼقؾ 

   ؾس  و خشـ.

sliding friction  اكزٓقياحتؽاك  

frottement de glissement 

قاااقب  دؼ و اااة حلركاااة  ٓكااازٓق  لـعااابل لعاااطحل 

 جعؿغ   ال عغ.

slip line خط اكزٓق 

ligne de glissement 

 .slipband كظر 

slipband خط اكزٓق 

bande de glissement 

و حد  ـ خطقط جمفرتة   ق زتاة حمقجاد ظاذ شاطح 

حم و وز حاد  دروكاة. صد   دب   بؾقرب خضعت لؼقب 

 .slip line  حمعؿك  تًض 

slit  ِصّؼ 

fente 

ف حاااة  عااا طقؾة ضاااقؼة وضقتؾاااة حمقجاااد ق جفااا ز 

 ي  تؿر  ـف   لضقء اػ  جلف ز  و خيرج.صارب

slope مقؾ؛ اكحدار 

pente 

طؾ ز وتة  قؾ  ع ٍق ظاذ  ٕفاؼ  و ز وتاة  قاؾ خاط 

  ع ؼقؿ ظذ اقر.

slow neutron كسون بطيء 

neutron lent 

 كسون ٓ حم عدى ض ق ف بضعة الؽسون فؾط.

slow reactor مػاظؾ حراري 

réacteur thermique 

 ػ ظاااؾ كاااقوي حمع ؿاااد  عظاااؿ حاااق دع  ٓكشاااط ر 

 لـقوي فقاف ظاذ  لـسوكا ت  لبطق اة  ل ال ٓ حم وا وز 

 ض ق هت  بضعة الؽسون فؾط.

slowing down density كثافة التباضم 

densité de ralentissement 

قق س  عدل َفْؼد  لـسوك ت لط ق ف  ق  ػ ظؾ كاقوي 

بػعؾ  ل صا دم وحمعا وي ظادد  لـسوكا ت دون ض قاة 

  عقـة ق و حدب  حلوؿ وق و حدب  لز ـ.

slowing-down تباضم 

ralentissement 

حمـ قص ض قة جعقؿ ك قوة  صطد  ف بـقى  د دب  ل ال 

 تؿر فقف .

smectic phase ضقر ضبؼي 

phase smectique 

Gr: smektikos=تػرك 

وصػ لطقر بـقاقي ل جعا م  ل ال حمؽاقن جزت  هتا  

 قزظة ق ضبؼ ت تؿؽـ  ن تـزلؼ بعضف  ظذ بعض. 
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وهق وصػ ح لة وشطك بغ  حل لة  لبؾقرتة و حل لاة 

 .« لبؾقر ت  لع  ؾة» لع  ؾة لبعض 

Smith chart خمطط شؿقث 

diagramme de Smith 

د ر ت  دؼ و ااة  لث ب ااة   طااط قطباال خاا ص تعاا لج 

ود ر ت  لرّدتة  لث ب ة  و لد ر ت ذ ت  لـعابة  لث ب اة 

لؾؿقجااة  دعاا ؼرب  تعاا عؿؾ حلااؾ  عاا  ؾ خطااقط 

  لـؼؾ و ٕدّلة  دقجقة.

 

smooth surface شطح صؼقؾ؛ شطح أمؾس 

surface lisse 

تؽقن  لعطح   ؾس اذ  ك كت  لؼاقب  دامثرب فقاف  اـ 

جعؿ ترحمؽز ظؾقف ك طؿقة ظذ  دع قي  داامس واام ق 

 كؼطة  ل امس.

smoothing تـعقؿ 

aplanir; polir 

إلز لاة    ش عامل  ؾػ خ كؼ ذي كق ب حدتدتة  رصحً 

م  ل ق ر  د ـ وب.   ل ؿقج ت ق َخْرج  ؼقِّ

smoothing circuit دارة تـعقؿ 

circuit lissant 

د رب حمؼؾِّؾ  ـ  ل ؿقج ت ق  لػؾطقة  دعا ؿرب  لـ جتاة 

  ـ ظؿؾق ت حمؼقتؿ  ل ق ر  د ـ وب.

Snell's laws شـؾ ديؽارت اقاكقك  

lois de Snell 

 .Descartes laws كظر 

socket ملخذَمْؼبِس/  

douille; prise 

ل ظَ  -1    صب ح كفربا  ل ل حؼقاؼ ؼِ  د ب  عّدب ل ؾؼِّ

حمثبق ااف  دقؽاا كقؽل وحمقصااقؾف  لؽفرباا  ل بشاابؽة 

  ل غذتة  ع شفقلة  ٓش بد ل. 

 لخذ حمق ر  ددتـاة حقاث ُتعا ور  ل قا ر  د ـا وب  -2

 لالش عامل.

sodium صقديقم 

sodium 

Lat: natrium=صقدتقم 

ه  لذري ظددغ ـ  شؿف  لالحمقـل(  Naفؾزي ر زه  صارظـ

  كث ف ااف  لـعاابقة 22,98977وك ؾ ااف  لذرتااة  لـعاابقة  11

 97,8ة  كصااف ره كؼطااشااؾزتقس و 20ق  لدرجااة  0,97

ضري ق بؾ لؾ صػقح وهاق ضال شؾزتقس. وهق صؾ  ف

 لؼؾقتاة  ت لكعاد ق  واق ء وت ػ ظاؾ  اع  صاار صفر  لعـ 

 صاار د ء  لذلؽ حيػاظ ق  لؽروشاغ. وهاق شا دس ظـ

ـ حقااث وجااقده ق  لؼ  ٕرضااقة  تاادخؾ ق  اا ء ب شااار اا

 لبحاار و دقااا ه  دؾحقااة  لصاااارتة وق  اؾاا   لـب حمااا ت 

 ع  لؽؾقر   و جع م  حلقق ك ت وق جعؿ  إلكع ن   حدً 

 22و 21ن كؾقرتد  لصقدتقم. لاف سعاة كظا  ر هال لقؽقِّ 

 وهق وحقد  ل ؽ فم  لؽقؿق  ل. 25و 24و 23و

sodium iodide scintillator 

اض يقديد الصقديقم  ومَّ

scintillateur à iodure de sodium 

بؾقرب  ـ تقدتد  لصقدتقم  دَُشقبف ب لث لققم حمع عؿؾ 

 ع  ض ظػ ضق ل لؼق س ضقػ  إلصع ظ ت ا   . 

اااد  ٕصاااعة ا  ااا  ق  لبؾاااقرب الؽسوكااا ت حمقلاااد  حمقلِّ

كبضااا ت ضاااق قة   بااادوره  بعاااد    ص صاااف  فقفااا 

 حم ـ ش  صد هت   ع ض قة  إللؽسوك ت.
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soft iron ؛ حديد مطاوع  حديد لغِّ

fer doux 

خؾقطة  ـ  حلدتد وكعبة ضا قؾة  اـ  لؽرباقن غ قاؾ 

%(  حم ؿقااز بـػقذتااة كباارب حم ؿغااـط بعاافقلة 0,5 ااـ 

وتؼااا ل ظـفااا  اهنااا  عاااال بقجقدهااا  ق حؼاااؾ  غـطق

وحماازول  غـط ااف بعاافقلة باازو ل  .حدتدتااة  ل ؿغااـط

 حلؼؾ  وخع رحمف صغرب ق  لبِطا ء  تطا وع حمغار ت 

ظة لااذلؽ تعاا عؿؾ ق كاااقى عاااار حلؼااؾ  دؿغااـط ب

 دغااااا كط  لؽفرب  قاااااة و دحاااااقٓت و دحركااااا ت 

 و دقلد ت  لؽفرب  قة.

soft rays أصعة لقِّـة 

rayons mous 

 صاااعة  اااـ كاااقع  عاااّغ   ق جفااا  ضقتؾاااة  ي ض قاااة 

   ـاػضة  بحقث حمضعػ قدرهت  ظذ  لـػ ذ فقحمقك هت

ق  دق د   اـ  كق ظفا   ٕصاعة ا  ا   لؾقـاة و ٕصاعة 

  لعقـقة  لؾقـة.

sol ُحاللة 

sol 

اؾقل ارو خ حمبؼك  جلعقامت فقف ظ لؼاة وٓ حمرشا  

 .aerosol ر جعق  لع  ؾ  حل  ؾ و . 

solar battery بطارية صؿسقة 

batterie solaire 

جمؿقظة  ـ  خلالت   لشؿعقة تقصؾ بعضف  ببعض ظذ 

 ل عؾعؾ ل قلقد فؾطقة ظ لقة  و ظاذ  ل ػارع ل اقفر حمقا ر 

كفرب  ل  صد  و ظذ  ل عؾعؾ و ل ػرع ل غذتة  ٕجفزب 

  لؽفرب  قة ق  ٕ  كـ  لـ  قة  و  لعق حمؾ.

solar cell خؾقة صؿسقة 

pile solaire 

لاف اػ  خؾقة كفرضق قة -1 حم ؾؼك ضقء  لشؿس وحتقِّ

 ض قة كفرب  قة. 

 ي جف ز حيّقل ض قة ك لضاقء و حلار رب وارها   -2

اػ ض قاااة كفرب  قاااة.  اااـ   ث وااا   ٕجفااازب  اااـ 

 كصاااا ف  لـق قااااؾ  و ل اااال حمعؿااااؾ ب لػعااااؾ 

 ل و ٕبقاا ل  لؽفرحر رتااة  وحمصااـع ؽفرضااق ل

  لبط رتة  لشؿعقة  ـ جتؿقع ظدب خالت  صؿعقة.

solar constant ةالشؿسق ةالثابت  

constante solaire 

و حاادب   حماادفؼ  لط قااة  لشؿعااقة  ل اال ختااسق ك طؿًقاا

 دعااا حة ظـاااد  دعااا فة  دد رتاااة  لقشاااطك لااا رض 

 .W/m2 1380وققؿ ف  

solar day يقم صؿيس 

jour solaire 

  قشط  لاز ـ  لاالزم ل ادور  ٕرض حاقل اقرها  

  رب و حدب ب لـعبة اػ  لشؿس.

solar eclipse كسقف الشؿس 

éclipse solaire 

 ح و ب  لشاؿس ق طاؾ  لؼؿار  ظـاد   تؿار  لؼؿار 

بغ  لشاؿس و ٕرض ظاذ  شا ؼ  ة و حادب وتصاؾ 

 ااروط طااؾ  لؼؿاار اػ  ٕرض  ف ح واا   لشااؿس 

خؾػ  لؼؿر ب لـعبة اػ شؽ ن  ٕرض  لذتـ تصؾفؿ 

 . ؼقً ؾَ  و َح    و جز قً   طؾف. وتؽقن  لؽعقف كؾقً 

solar energy ضاقة صؿسقة 

énergie solaire 

 لط قة  ل ل حمشعف   لشؿس ق   ق ج كفرضقعقة. وٓ 

تصااؾ  ـفاا  اػ  ٕرض شااقى كعاابة بعااقطة غكحااق 

5x10-10  4 ـ  دوؿقع(  وهل حمبؾاغx1018   جاقل

 3x1014ٓ تع فؾؽ شاؽ ن  ٕرض شاقى  ظذ حغ

جااقل  لااذلؽ حمعاا طقع  لشااؿس حمااقفر كااؾ  لط قااة 

  لالز ة ل حق ء.

solar flare صقاظ صؿيس 

cornet solaire 

 .flare كظر 
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solar light ضقء الشؿس 

lumière solaire 

 لضااقء  لااذي حمصاادره  لشااؿس  و  لضااقء  لااذي لااف 

 صػ ت  ط بؼة لف.

solar radiation اإلصعاع الشؿيس 

rayonnement solaire 

 إلصااع ع  لصاا در ظااـ  لشااؿس وتشااؿؾ  إلصااع ع 

و جلعاااااااقامت ك إللؽسوكااااااا ت عاااااااال  لؽفرضق

 و لزوحمقك ت وبعض  لـقى  لثؼقؾة.

solar spectrum ضقػ الشؿس 

spectre solaire 

ظص بة  لق ن ققس قزح  ل ل حتادثف   صاعة  لشاؿس 

 . زج جقً   ب بعد ظبقره   قصقرً عار دـؽ

solar spots  مػردها ُكْؾػة(ُكَؾػ صؿسقة(  

tâches solaires 

لء بلصااؽ ل ابؼااع حمظفاار ظااذ شااطح  لشااؿس  دضاا

ن  ـ كقى  ع ؿة جادً  و ع ح ت   ػ وحمة جدً      وحم ؽقَّ

حتااقط هباا   ـاا ضؼ ُطَؾقااؾ ظرتضااة  حمشااؽؾ جمؿقظ هتاا  

دّو   ت كبرب حمصقبف  حمبّدٓت كبرب خالل شا ظ ت  و 

كؿ  ربع  و  200000ظذ كحق  ػ جئ. حمبؾغ  ع ح هت  

بوااق ر    و  شاا بقع. وٓ حمظفاار  باادً    كثاار  وحماادوم  ت ً اا

 11,1قطبل  لشؿس. وطفقره  دوري  حاّده  ٕظظاؿ 

شـة. حم عب   لُؽَؾػ  لشؿعاقة  4,6شـة وحّده  ٕصغر 

ق  ضااطر ب ت ظؿقؼااة ق  ك شاا ر  دقجاا ت  لر دتقتااة  

و لؼصرب  ـف  خ صة  وق  ل شقتش ظذ  قاع  جفازب 

 ل و ـف   لر د ر. ٓش ؼب 

solar wind الرياح الشؿسقة 

vent solaire 

ـاة حمصادر ظاـ  لشاؿس ق  حمق ر ت  ـ  جلعقامت  دمتِّ

ظ ف   ااـ شااار  ؾااػ  ٓجت هاا ت  حم ػاا وت صاادهت  و

عاال حغ ٔخر مم  تعاب  حمغار ٍت ق  دوا ل  دغـطق

 ق  ٓحمص ٓت  لالشؾؽقة.  حملثرً  َثؿّ ل رض و ـ 

solarimeter  اإلصعاع الشؿيسمؼقاس  

pyranomètre 

 لؽاع  لعا قط عال جف ز لؼق س صدب  إلصع ع  لشؿ

 ظذ شطح  فؼل.

solarization تشؿقس 

solarisation 

ظؿؾقااة حمصااقترتة حُيصااؾ هباا  ظااذ حماالثر ت خ صااة 

   ػرًضاا  ب عاارتض  لعااطح  حلعاا س لؾضااقء حمعرتًضاا

  ثـ ء ظؿؾقة  ل ظفر.

Soleil compensator ض شقيل  معقِّ

Soleil compensateur 

 .Bravais compensator كظر 

solenoid وصقعة 

solénoïde 

Gr: solen=قـ ب   كبقب 

 ؾااػ  شااطق خ  صااـقع  ااـ شااؾؽ فؾاازي  ؾػااقف 

ق حؾؼ ت   و ورب ب ك ظا م  وتؽاقن ضاقل   حؾزوكقً 

ب لـعابة اػ قطار  حلؾؼاة. وظـاد   تؿار    لقصقعة كبرً 

 ـا ظؿ د خاؾ عاال حمق ر ق  لعؾؽ ت قلد حؼؾ  غـطق

 لقصقعة تق زي اقرها . وتؿؽاـ حمؼقتاة هاذ   حلؼاؾ 

 .ف بندخ ل كق ب حدتدتة فق

solid صؾب؛ صؾد؛ جامد 

solide 

Lat: solidus= صؾ 

  دب ذ ت حوؿ وصؽؾ ث ب غ حمؼ وم  لؼقى  ل ل حت ول 

حمغقرمه . وٓ حمؽاقن جزت  هتا  حارب  حلركاة ل ـ ؼاؾ  اـ 

حااقل  قضااع وشااطل  ؽاا ن اػ  خاار  ااار  هناا  هت ااز 

 وحمزد د شعة  ٓه ز ز  ع  رحمػ ع درجة  حلر رب.

solid angle َؿة  زاوية جُمسَّ

angle solide 

 ـ  لػر غ حيدده  اروط تـطباؼ    لز وتة  ل ل حمعغِّ جزءً 
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(   ر شف ظذ ر شف . ر زه   حلارف  لققكا خ  و قغا  غ

وحمؼاا س ب لق حاادب شاا ر دت ن  وحتعاا   ااـ  لعالقااة 

 دعا حة  ل ال تؼطعفا     ل ل تؿثؾ فقفا   ⁄     

وتـطبؼ  ركزه  ظذ    داروط ظذ كرب كصػ قطره  

ر س  داروط. وظؾقف فنن  لز وتة  دوّعؿة حقل كؼطاة 

 ش ر دت ن.      حمع وي 

 

solid solution حمؾقل جامد 

solution solide 

 اا دب   بؾااقرب هاال  اازتج  ااـ  ؽااّقكغ  و  كثاار  حمؽااقن 

 تقك ت  حد  دؽّقك ت  و ذر حمف  و جزت  حماف ح ّلاة بعض 

ن  خر  و ذر حمف  و جزت  حمف ق  لشابقؽة  اؾ  تقك ت  ؽقِّ

 لبؾقرتة  لع دتة لؾؿزتج. حمقجد بعض  دح لقؾ  جل  ادب 

 ق بعض  لعب  ؽ  ثؾ  لذه  و لـح س.

solid state حالة صؾبة 

état solide 

 .states of matterر جع 

solid state physics 

 فقزياء اجلسؿ الصؾب؛ فقزياء احلالة الصؾبة

physique du solide 

فاارع  ااـ ظؾااؿ  لػقزتاا ء تاادرس  خلااق ص  لػقزت  قااة 

ل جع م  لصؾبة   ع  لسكقز ظذ  خلاق ص  لؽفرب  قاة 

 لؾؿق د كصػ  لـ قؾة وظالق هت  ب لبـقة  إللؽسوكقة.

solidification د  تصؾُّب؛ جتؿُّ

solidification 

ك ؼاا ل  داا دب  ااـ  حل لااة  لعاا  ؾة اػ  حل لااة  لصااؾبة.  

وحياادع جتؿااد جعااؿ كؼاال ق درجااة  حلاار رب كػعااف  

حتاات  لضااغط ذ حمااف. وتر فااؼ  ل وؿااد ظ  ااة  ك شاا ر 

 حر رب وحمـ قص ق  حلوؿ.

solubility  َّةقابؾقة الذوبان؛ ذوباكقة؛ اكحاللق  

solubilité 

ق بؾقاة ا ؽ ن  كحالل   دب ق  اذت   عاغ. وحمؼا س 

 لااذوب ن بـعاابة ك ؾااة  داا دب  ل اال تؿؽااـ  ن حمااذ ب ق 

ك ؾة  عقـة  ـ  دذت  ل ؽقتـ اؾقل  شبع ق درجاة 

حر رب وضغط  عّقـغ   و حمؼدر بؽ ؾة  دذ ب ق ظدد 

 عااّغ  ااـ  ااقٓت  دااذت   و ق حوااؿ  عااّغ  ـااف. 

ق بؾقة جعؿ صاؾ  لالكحاالل ق شا  ؾ   وحمزد د ا لبً 

ر رب  ق حااغ حمااـؼص ق ح لااة  ااع  رحمػاا ع درجااة  حلاا

  كحالل ا ز.

soluble ذّواب؛ قابؾ لالكحالل 

soluble 

صااػة جعااؿ صااؾ   و ااا ز تؼبااؾ  لااذوب ن ق شاا  ؾ 

 بااال ؽااقتـ  اازتج   واا كس. وجياا  ظاادم  خلؾااط 

غق بؾ لؾؿزج( وهل صاػة لعا  ؾغ  و  كثار  «َ ُزوج»

 تؿؽـفام  ٓ  ز ج ل ؽقتـ  زتج   و كس.

solute مذاب 

soluté 

Lat: solutus=ـحؾ  

 د دب  ل ل حماذ ب ق  اذت  وحمـ ؼاؾ ح ل فا  اػ ح لاة 

  دذت   ل ؽقتـ اؾقل.

solution حمؾقل؛ حؾ دعادلة 

solution 

 زتج   و كس  ـ  رّكبغ  و  كثار خت ؾاػ صاػ حمف  -1

خا الف  لـعا  ٓ  حمبعً  لػقزت  قة ب خ الف حمركقبف  

 ااـ    د قتااة وقااد تؽااقن  داازتج  د واا كس  ملًػاا

جزت  ت  و  تقك ت  دذ ب باغ  ؽّقكا ت  داذت . 
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وهذ  هق  دحؾقل  حلؼقؼل   ؼ بؾ  دحؾقل  لغروي 

   دؽّقن  ـ   دب  بعثرب هبق اة جعاقامت دققؼاة جادً 

غ ؽرون و حد  و  قؾ( ق  دذت   لع  ؾ  وتعؿك 

هال  جعا م صاؾبة   . و كثار  دح لقاؾ صاققظً   عّؾؼً 

  ذ بة ق شق  ؾ. 

 اـ  ؾاة قاقؿ لؾؿ غار ت حتؼاؼ  ع دلاة  جمؿقظة -2

 و حدب  و  ؾة  ع دٓت.

solvent  ّؾ  مذيب؛ حُمِ

solvant 

 ل ل حمـحؾ فقف   ا دب  و  اق د  خارى  « لع  ؾة» د دب 

ل ؽااقتـ  دحؾااقل. وحمبؼااك كعاابة  داا دب  دذتبااة هاال 

 لؽاازى ق  دحؾااقل. ظاا دب  اا  تؽااقن  دااذت   اا دب 

 ش  ؾة وقد حمؽقن ج  دب  و ا زتة.

sonar شقكار 

sonar 

جفاا ز ل حدتااد  ق قااع  ٕجعاا م حتاات شااطح  داا ء 

صقحمقة بصقرب  لك لغق ص ت  حُمرشؾ  ـف   ق ج فقق 

كبض ت وحٌمع ؼبؾ  لـبض ت  دـعؽعاة وُتؼا س  لاز ـ 

 درشااؾة و دـعؽعااة  لػ صااؾ بااغ كااقظل  لـبضاا ت 

 ل حدتد  دققع.

 

sonde مسبار 

sonde 

 ٕحااق ل  جلقتااة ق  ظاا    جلااق وبثفاا   عااب ر لرصااد 

 اػ  ٕرض.  ٓشؾؽقً 

sonic barrier جدار الصقت 

mur du son 

 .sound barrier كظر 

sonic frequencies ترددات شؿعقة 

fréquences audibles 

كقؾاقهرحمز حُتاس هبا   20هرحماز و 16حمردد ت حمؼع بغ 

 تة.شار ٕذن  لب

sonic speed ظة الصقتشـر  

vitesse du son 

ظة  دقجاااة  لصاااقحمقة ق  لقشاااط  وحمعااا وي ق شاااار

 1461ق  واق ء و ms-1 344شؾزتقس  20 لدرجة 

ms-1 5000ق  داا ء و ms-1  ق  لػااقٓذ. وحمعااؿك

 .speed of sound   تًض 

sonometer مؼقاس الصقت 

sonomètre 

ن  ـ صـدوق خشبل  جقف  تثبت ظؾقاف  جف ز  ؽقَّ

حرف مهاا  اػ  ٕظااذ تشااد بقااـفام وحماار  و   قصااقر ن

شؾؽ  و خقط  وُتثبت  حد ضرفقف ب لصـدوق وُتشاد 

فاقق بؽارب   بغ  دقصقرتـ لق ادػ ضرفاف  ٔخار  ا رً 

ب  لعاؾؽ تصادر ضاار. وظـد   تُ   ؼقًع  وحيؿؾ محاًل 

تؿؽااـ  ن ت واا وب حمااردده  ااع حمااردد  عقاا ري   صااقحمً 

  خر   ثؾ حمردد رك كة  لؾ حؼؼ  ـ  لعالقةال

  
 

  
√  ⁄  

قاقب  لشاد   ضقل  لعؾؽ باغ  دقصاقرتـ و  حقث 

  لؽ ؾة  خلطقة لؾعؾؽ غك ؾة و حدب  لطقل  ـف(.  و
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sorption اكتِشاف 

sorption 

 خذ  ا دب دا دب  خارى و ٓح ػا ظ هبا  ظاذ  لعاطح 

غ   ااز ز(  و ق  لااد خؾ غ   صاا ص(   ثااؾ    ااز ز 

هاق  جعؿ صؾ  لغ ز  و شا  ؾ. وظؽاس  ٓك شا ف

. وتطؾؼ  ٓك ش ف desorption ٓك ز ز غ و  لؾػظ( 

بقجااف ظاا م ظااذال  ٓ  ااز ز و ٓ  صاا ص و لؾػااظ 

و ل ب دل  ٕتقخ و ٓش بع د  ٕتقخ و ل ب ضم  ٕتقخ 

 و ٓ  ز ز  لؽقؿق  ل و ل َّح ل.

sound صقت 

son 

تة شااار إلحعاا س  لعااؿعل  د قلااد ق  ٕذن  لب -1

بعااب   دقجاا ت  لصااقحمقة  لصاا درب ظااـ جعااؿ 

 20000و 16  دي ن ز باسدد ت اصاقرب باغ 

ق  ٕوشاا ط  دركااة  شااارز وهاال  قجاا ت حمـ حمااهر

 ق  خلالء.  شار لصؾبة و لع  ؾة و لغ زتة وٓ حمـ 

ظؾؿ  لصقتال فرع  ـ  لػقزتا ء تادرس  ٕ اق ج  -2

 لصااقحمقة وخق صااف  و ٕجفاازب  لصااقحمقة  ل اال 

  و حمع ؼبؾف .حمقلِّده  

sound analyzer حمؾِّؾ الصقت 

analyseur du son 

جفاا ز لؼقاا س  لط قااة  لصااقحمقة ظـااد كااؾ حمااردد  ااـ 

 حمردد ت  ٕ ق ج  لصقحمقة.

sound attenuation تقهغ الصقت 

atténuation du son 

حمض ؤل ض قة  لصقت لدى  ك ش ره ق وشط    بػعؾ 

  ٓك ش ر و ٓ  ص ص و ل بعثر.

sound barrier جدار الصقت 

mur du son 

 لظ هرب  ل ال حتادع ظـاد   ت حارك جعاؿ ق  واق ء 

ظة  ك شا ر  لصاقت فقاف  حقاث شاار عا ويظة حمعارب

تس فؼ صدور  دقج ت  لصقحمقة  ع  جلعؿ  فقحدع 

ظـااده حماار كؿ كباار لؾضااغط  لصااق  ظـااد  دعاا قي 

 اا  تشاابف  جلااد ر ق  ظة  جلعااؿ   شااؽاًل عااار دع  ااد ل

ظااـ هااذ    وجااف  جلعااؿ  وتـشاال صااقت قااقي جاادً 

 ل وؿع  لؽبر لؾضغط  لذي جيا   ن تؽاقن  جلعاؿ 

ؾف. وتبؼك هذ   جلد ر  ر فؼً   ق درً  لؾوعؿ      ظذ حتؿو

ظة  لصقت  و  كز  ـف . تعاؿك عار ش ؿر بحرك ف ب

 .sonic barrier   تًض 

sound intensity صدة الصقت 

intensité sonore 

 ؼق س دعدل  ك ؼ ل  لط قاة  لصاقحمقة  ق  جتا ه  عاغ 

وظـااد كؼطااة  عقـااة   لااق ردب ظااذ و حاادب  دعاا حة 

 لعؿقدتة ظذ هذ   ٓجتا ه ظـاد حمؾاؽ  لـؼطاة وحمؼا س 

 بق حدب  لق ط/ دس  دربع.

sound level مستقى الصقت 

niveau acoustique 

 و ظدد ت قح حمؼدتر كعابة ققؿاة  ؼاد ر صاق  غ لضاغط 

 ٓشاا ط ظة  و  لشاادب( اػ ققؿااة  رجعقااة وااذ   دؼااد ر. 

 ب ش عامل حمعرتػ ت  ـ شبة. dBب لدتعقبؾ   وتؼّدر ا لبً 

sound ranging  ًاققاس اددى صقتق  

télémétrie acoustique 

حمؼدتر ُبعد جعؿ ظـ ضرتؼ قق س  لز ـ  لػ صؾ باغ 

 حلظة اصد ر  لصقت وظقدحمف ب كعؽ شف ظـف.

sound volume جفارة الصقت 

volume sonore 

 ؼد ر  إلحع س  لػقزتقلقجل  لذي تقلده  لصاقت 

تة وت ققااػ ظااذ صاادب  لصااقت  و شااارق  ٕذن  لب

ق  dB 10 عااا قى  لصاااقت. ان زتااا دب قااادره  

  ع قى  لصقت تع دل جف رب  ض ظػة.

sound-track مسؾؽ الصقت 

bande sonore 
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تط ضقؼ ق ه  ش  لػؾؿ صارحمعوقؾ صق  ظذ  -1

  لعقـام ل. 

حمعاوؾ ظؾقاف عاال تط  غـطقصاارفؾاؿ ضاق ل  و  -2

  قع  صق ت  لػؾؿ  لعقـام ل.

source of light مـبع ضقئي 

source de lumière 

 .light source كظر 

south pole (of a magnet) 

 قطب جـقيب )دغـطقس(

pôle sud (d'un aimant) 

 غـطااقس تاادخؾ  ـااف  لطاارف غ لقجااف(  لؼطباال  ااـ 

وهق قط   دغـطقس  لذي ت واف  عال. ل دفؼ  دغـطق

كحق  لؼط   جلغر ق  جلـقيب لؾؽرب  ٕرضاقة ظـاد   

 تعؾَّؼ  دغـطقس بحّرتة.

southern lights الشػؼ الؼطبي اجلـقيب 

aurora australis 

 .aurora australis كظر 

space الػضاء؛ فراغ 

espace 

Lat: spatium=فض ء 

 لػضاا ءال  حلقِّااز  لؽااقخ  دقجااقد خاا رج  جلااق  -1

وحم حاارك فقااف كااؾ  ٕجاار م  لعاااموتة  ضااال  ٕر

 و ـف   دوؿقظة  لشؿعقة. 

فر غال خ صقة  دؽ ن ذي  ٕبعا د  لثالثاة  د ع  ادب   -2

 و  دع فة حُماسك باغ  لؽؾاامت ق  لطب ظاة   و  دادب 

  لز ـقة بغ ظال  غ ق  ٓحمص ٓت.

space charge صحـة الػضاء؛ صحـة الػراغ 

charge de l'espace 

 ـطؼااة ق ِصااامم  و ق كصااػ ك قااؾ حت ااقي ظااذ صااحـة 

 كفرب  قة ص فقة بعب  زت دب  و كؼص  إللؽسوك ت فقف .

space group زمرة فراغقة 

groupe spatial 

ق بؾااقرب  عقـااة  ز اارب حمـشاال  ااـ ظؿؾقاا ت از حااة 

 لبؾااقرب غ كعااح ب ت ودور كاا ت وحمـاا طر ت( جتعااؾ 

  ط بؼة لـػعف .

space inversion اكؼالب الػضاء 

inversion spaciale 

 .inversion كظر 

space lattice صبقؽة فراغقة 

réseau spatial 

 .crystal lattice كظر 

space quantization َتْؽؿقة الػراغ 

quantification spatiale 

  رّكبة  ٓكدف ع  لز وي جلؿؾة ق  جت ه  عّغ. حمؽؿقة

space-time continuum ادتصؾ زمؽان 

espace-temps continuum 

 .continuum 1 ر جع

spallation تشظقة كقوية 

spallation 

حمػ ظااؾ كااقوي صاادتد حياادع ق  لـااق ب ك قوااة قااذفف  

بوعاااقامت ظ لقاااة  لط قاااة فقـطؾاااؼ  ـفااا  ظااادد  اااـ 

ًٓ  جلعقامت  لػ    وبق ا  و لـسوكا ت و لزوحمقكا ت باد

  ـ حصقل حمب دل بغ  لـؽؾقك ت.

spark ارةصـر  

étincelle 

 كػاار غ كفرباا  ل قصاار  ٕ ااد  حياادع فقااف  هنقاا ر ق 

 ؼ و ة  وق ء  لاذي تػصاؾ باغ  اربطغ بقاـفام فارق 

 صحبف و قض ضق ل صدتد.كؿقن ظ ٍل وك ٍف  وتَ 

spark chamber رشـرحجرة ال  

chambre à étincelles 
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جف ز لؽشػ  ع ر  جلعاقامت  دشاحقكة ظاـ ضرتاؼ 

  رب ق  دققع  لذي  ر فقف  جلعقؿ.صاراحد ع 

spark gap  رصـرفجقة  

éclateur 

 رب صارت ن  ػصقٓن بؿع فة صغرب حمـبوس فقف  عار 

 .  عقـً   تغ حدً عارظـد   حم و وز  لػؾطقة بغ  د

spark plug صؿعة اإلصعال 

bougie d'allumage 

 د ب حمـؼااؾ  ل قاا ر  لعاا    ل ااقحمر اػ د خااؾ  شااطق كة 

 رب كفرب  قااة بااغ صااار دحاارك  ٓكػواا ري  وحمثاا ر 

تقف   ف شاعؾ  داازتج  لغا زي غ واق ء و لققااقد( عاار 

  دضغقط د خؾ حورب  ٓحس ق.

 

spark spectrum ارةشـرضقػ ال  

spectre d'étencelles 

كاا ت  كػاار غ  -  ري حياادع ق صااارضقااػ ُتظفاار  ؽقِّ

  وق ء  و ق با ر فؾز. 

ضقااػ ٕتااقن  ُتاادّل ظااذ درجااة  ل االتـ   و رحمبااة  -

. صاار لطقػ  بق شاطة رقاؿ رو ا خ تاع ر از  لعـ

 III  واػ  لثا خ باا IIر باا صاارتش ر اػ  ول ضقاػ 

تادل ظاذ ضقاػ ذرب  FeIVوهؽذ . وظؾقف ف لر ز 

 ة الؽسوك ت.حدتد فؼدت ثالث

spatial coherence ترابط مؽاين 

cohérence spatiale 

وجقد فارق ضاقر ث بات باغ  اقج غ حمصادر ن ظاـ 

  ـبعغ   ؾػغ  و  قضعغ  ـ كػس  دـبع.

spatial vehicle َمرَكَبة فضائقة 

véhicule spatial 

ب   ركباااة  اااـ صاااـع  إلكعااا ن   لهقلاااة  و ٓ  ُ َعااادَّ

ضال  ـ  جلق  ٕرعال  جلزء  لر قلؾذه ب اػ    بعد 

 ًٓ  ػقدب   و ل دور حقل  لؽرب  ٕرضاقة  ل حؿؾ  مح 

  و حقل  ي كقك   و كوؿ  خر.

speaking trumpet جمفار 

mégaphone 

 .megaphone كظر 

special relativity theory كظرية الـسبقة اخلاصة 

théorie de la relativité restreinte 

 .relativity theoryر جع 

specifc permeance كػاذية كقظقة 

perméabilité 

ظااذ كػ ذتااة   خاا رج قعااؿة  لـػ ذتااة  دطؾؼااة داا دب 

 .   لػر غ 

specific activity كشاط كقظي 

radioactivité spécifique 

 لـش ط  إلصع ظل لق حادب  لؽ ؾاة  اـ  دا دب  دشاعة 

ب لق حاادب   ظااذ  اا  هاال  قجااقدب ق  لعّقـااة   ؼاادرً 

 كقري ق  لغر م و جز  ف .

specific charge صحـة كقظقة 

charge massique 

 ي  C/kgكعاابة صااحـة جعااقؿ اػ ك ؾ ااف وو حااد هت  

 كقلقن لؽؾ كقؾقار م.

specific gravity القزن الـقظي 

densité massique 

 لـعبة بغ كث فة  د دب اػ كث فة  د ء ظـد درجة حر رب 
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ظؾقف  كذلؽ  شؿ  لؽث فة  لـعابقة وهاق  عقـة وتطؾؼ 

  ؼد ر ٓ و حدب لف.

specific heat كتؾقة( حرارة كقظقة(  

chaleur spécifique (massique) 

كؿقااة  حلاار رب  لالز ااة ل عاااغ و حاادب  لؽ ؾااة  ااـ 

( درجًة و حدب شؾزتقس. وق  لغ ز  د دب غار م  ثاًل 

تؽااقن  ل عاااغ ا اا  حتاات ضااغط ث باات وا اا  حتاات 

ث بت  ودون  ي حمغقر ق ح لة  د دب  لػقزت  قاة حوؿ 

  و  لؽقؿق  قة.

specific ionization تليـ كقظي 

ionisation spécifique 

 لعاادد  لؽااع  ااـ  زو ج  ٕتقكاا ت  لااذي تقلااده ق 

و حدب  لطقل  ـ  دع ر جعقؿ  متِّـ  و فقحمقن جي  ز 

 هذ   دع ر ق   دب   .

specific power قدرة كقظقة 

puissance spécifique 

 لؼاادرب  ل اال حمـ وفاا  و حاادب  لؽ ؾااة  ااـ  لققااقد ق 

  ػ ظؾ كقوي  وحمؼدر ظ دب ب لؽقؾق ط لؽؾ ضـ.

specific resistance مؼاومة كقظقة 

résistivité 

ف  اـ  لعالقاةال  ρ ؼد ر تر ز لف ظ دب ب حلرف  وتعارَّ

   
 

 
  ضقلاااف و ℓ ؼ و اااة  لـ قاااؾ و  حقاااث  

 عاااا حة  ؼطعااااف  لعرضاااا خ وو حدحمااااف ق  ؾااااة 

  لق حد ت  لدولقة  ٕوم. س.

specific rotation دوران كقظي 

rotation spécifique 

 لز وتااة  دؼقعااة لاادور ن  عاا قي  شاا ؼط ب  لضااقء 

لاادى  ااروره ق اؾااقل  وحمؼاادر لق حاادب  لطااقل  ااـ 

 دحؾقل  لذي حمركقزه تع وي  لق حد  وحم ققاػ ظاذ 

 ضقء  دع عؿؾ وظذ درجة  حلر رب.ضقل  قجة  ل

specific volume كتع( حجؿ كقظي(  

volume spécifique (massique) 

حوااؿ و حاادب  لؽ ؾااة  ااـ  داا دب وتؼاادر ب لق حاادب 

m3kg-1.وهق  ؼؾقب  لؽث فة  دطؾؼة . 

spectacles كظارات 

lunettes 

زوج  ـ  لعدش ت  لعقـقة اصاقر ق اضا ر تقضاع   ا م 

وتعا ـد اػ  ٕكاػ  ولاف ذر ظا ن ترحمؽاز ن ظاذ  لعقـغ  

 ٕذكاااغ  وتعااا عؿؾ ل صاااحقح  لعقـاااغ  و حلامتااا فام. 

وحمصحح    خقؾة ل صق ء  صد وضقًح   توحمشؽؾ  لـّظ ر

ر  حلامتااة لؾعااغ ظـااد مم رشااة بعااض ظقااقب  لعااغ وحمااقفِّ 

 ق  لعغ.   لرت ضة  و ظـد حمـػقذ  ظامٍل قد حمعب  جروًح 

spectra مػردها ضقػ() ضققف؛ أضقاف  

spectres 

 .spectrum كظر 

spectral analysis حتؾقؾ ضقػي 

analyse spectrale 

حمعقغ  ؽّقك ت  ا دب با ػحص ضقاػ اصاد ر  جلعاؿ 

 ددروس  دعّاـ ح ك  ل قهج غخطقط  ضق ة ظاذ 

خؾػقة  ع ؿاة(  و با ػّحص ضقاػ    صا ص  جلعاؿ 

 ددروس  دعسض دعر حز اة  اـ  لضاقء  ٕباقض 

د  ق ضاع  غخطقط  ع ؿة ظذ خؾػقاة  ؾّقكاة(. وحتادِّ

  دؽّقكة لؾامدب  ددروشة. صارلعـ   خلطقط  لطقػقة 

spectral band ظصابة ضقػقة 

bande spectrale 

جم ل  ـ ضقػ  ٕضاق ل  دقجقاة غ و  اـ  لاسدد ت( 

 عال.لإلصع ع  لؽفرضق

spectral centroid مركز وشطي ضقػي 

centre de gravité spectral 

ضاقل  ااقجل تؿثااؾ   قشاط  ل قزتااع  لطقػاال لط قااة 

 ة  رصح لؾضقء. لضقء  لع قط  و كػ ذت
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spectral density كثافة ضقػقة 

dentsité spectrale 

ضؿـ جما ل  عال  لؼدرب  ل ل حيؿؾف   إلصع ع  لؽفرضق

ٓ   ـ ٍه ق  لصاغر حاقل ضاقل  اقجل  عاغ غ و حماردد 

 .spectral energy density   عغ(. وحمعؿك  تًض 

spectral energy density كثافة الطاقة الطقػقة 

densité spectrale de l'énergie 

 .spectral density كظر 

spectral energy distribution 

 تقزع الطاقة الطقػي

distribution spectrale de l'énergie 

 .spectral density كظر 

spectral line خط ضقػي 

raie spectrale 

 .spectrum line كظر 

spectral purity كؼاء ضقػي 

pureté spectrale 

  ق ص ر  ٕصعة  لؽفرضقعقة ظذ ضقل  قجل اّدد.

spectral sensitivity حساشقة ضقػقة 

sensibilité spectrale 

 خ الف باادرجاا ت حماالثر  ي  اا دب حّع شااة ب لضااقء  

  لطقل  دقجل لؾضقء  دمثر فقف .

spectral sensitivity of eye 

 حساشقة العغ الطقػقة

sensibilité spectrale de l'œil 

 حلع شقة  ل ل حم ؿ ع هب   لعاغ لط قاة  لطقاػ  در ال 

 و ٕصعة فقق  لبـػعوقة.

spectral series متسؾسؾة ضقػقة 

série spectrale 

حماربط باغ وجمؿقظة  خلطقط  لطقػقة ق   دب  عقـة  

 ضق و   دقجقة ظالقة  عقـة كؿ عؾعؾة با در لطقاػ 

  ودروجغ.

spectral shift اكزياح ضقػي 

décalage spectral 

 كزت ح صغر ق  ققاع خاط ضقػال  و ضقلاف  داقجل 

 ك لذي حيدع ق  ػعقل دوبؾر.

spectro heliograph ر ضقػ الشؿس  ُمصقِّ

spectro héliographe 

 ااـ   خ ًصاا  ر شااؿ ضقااػ صاادتد  ل بدتااد تعاازل خًطاا

وظـاااد  عاااح شاااطح  لؼااارص  عاااال. لطقاااػ  لشؿ

تؿؽااـ حمشااؽقؾ صااقرب وحقاادب  لؾااقن  عااال  لشؿ

 ل ػ صقؾ شطح  لشؿس.

 

spectrogram صقرة ضقػ 

spectrogramme 

 صقرب فقحمقار فقة لؾطقػ حمظفر ظذ ر شؿ  لطقػ.

spectrograph راشؿ الطقػ 

spectrographe 

جف ز  عّد ل عوقؾ ضقػ ضق ل ظذ فؾؿ فقحمقار ق 

  و بـظ م حمعوقؾ  خر الؽسوخ  و  عؾق   .
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spectrometer مؼقاس الطقػ 

spectromètre 

 ل ال  صاارجف ز  عاّد ل حؾقاؾ  لطقاقف بؼق شاف  لعـ 

هناا   وهاال ظ  ااة  لطااقل  دااقجل  و  لااسدد  و  حمؽقِّ

 عااا قى ض قاااة  إلصاااع ع. تشااا ر اػ  ن  ٕجفااازب 

 حلدتثااة  دعاا عؿؾة لدر شااة  لطقااقف جمفاازب بااام تؾاازم 

ل قلقاااد  لطقاااػ واظطااا ء متثقاااؾ  ر ااال لاااف وحتؾقؾاااف 

وحمعااوقؾف  بحقااث د تعااد هـاا ك فاارق ق  دعـااك بااغ 

 . ؼق س  لطقػ و دطق ف ور شؿ  لطقػ

 

spectrometry ققاس الطقػ 

spectrométrie 

 صاااارجمؿقظاااة  ل ؼـقااا ت  دعااا عؿؾة ق ققااا س ظـ 

  لطقػال  لطقل  دقجل  و  لسدد  و  ع قى  لط قة.

spectrophotometer مؼقاس الطقػ الضقئي 

spectrophotomètre 

 ؼق س ضقػ جمفز بؽ صاػ كفرضاق ل تعا عؿؾ ق 

ػ  ٕصاعة حتات  لطقػ  دؿ اد  اـ  ٕصاعة  لعاقـقة ا

 حلؿر ء  فقبغ كقػ حم غر صدب  إلصاع ع  اع  لطاقل 

 دقجل. كام حمقجد  ؼ تقس  خرى لؾبحاث ق  ـطؼاة 

  ٕصعة ا    و ـطؼ ل  ٕ ق ج  دؽروتة و لر دتقتة.

spectroscope مطقاف 

spectroscope 

ي تـا ج  لطقاػ دشا هدحمف با لعغ. ت اللػ صاارجف ز ب

ع هق  كبقب جماقف ق  حاد ضرفقاف صاؼ ضاقؼ   ـ جمؿِّ

تاادخؾ  لضااقء  ـااف وق ضرفااف  ٔخاار ظدشااة خياارج 

 لضقء  ـفا  حز اة   ق زتاة  و اـ  قصاقر غ و صابؽة 

 كعاار ج( حمدخؾااف  حلز ااة  د ق زتااة وختاارج  ـااف  بااّددب 

شاؿ ل دخؾ ق كظ رب تش هد  لطقػ  ـ ظقـق اف. وق ر 

 لؾطقػ.   لطقػ جتفز  لـظ رب بؿصّقرب ل ؾ ؼط صقرً 

 

spectroscopy مطقافقة 

spectroscopie 

جمؿقظة  ل ؼـق ت  ل ل حم قح اك ا ج  لطقاقف وحتؾقؾفا  

ب شااا عامل  دطااا تقػ و ؼااا تقس  لطقاااػ ورو شاااؿ 

  لطققف و ؼ تقس  لطقػ  لضق قة.

spectrum ضقػ 

spectre 

Lat: specere=تـظر 

ظرض  ر ل ظذ ص صة  و حمعوقؾ فقحمقار ق  و  -1

رشااؿ ل قزتااع  لشاادب ق اصااع ع  عااّغ بدٓلااة 

 لطقل  دقجل  و  لط قة  و  لسدد  و  ٓكدف ع  و 

  لؽ ؾة  و  ي كؿقة ذ ت صؾة. 

    لقااة  ااـ  لصااقر  دؾقكااة بشااؽؾ خطااقط دققؼااة  -2

  و ورب  حُيصؾ ظؾقف  ب حؾقؾ  ـبع ضق ل ب ل بّدد 

 و ب ٓكعر ج غصبؽة(  وحمؽقن  ملػة  ـ غ قصقر( 

ٕضق و    اصع ظ ت  و   ق ج كفرضقعقة  رحّمبة وفؼً 

 دقجقة. و لطققف ظذ ثالثة  كاق عال ضقاػ   صاؾ 

 وضقػ اصد ر وضقػ    ص ص.

spectrum analysis حتؾقؾ الطقػ 

analyse spectrale 

 .spectral analysis كظر 

spectrum line خط الطقػ 

raie spectrale 
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اصع ع وحقد  لؾقن َتْصدر  و ُتْؿ ص  ثـ ء  ك ؼ ل باغ 

   عااا قتل ض قاااة ذرتاااغ  و جااازت غ. تعاااؿك  تًضااا

spectral line. 

specular reflectance اكعؽاشقة مرآوية 

coefficient de réflexion spéculaire 

ضااقء تااـعؽس ظااذ شااطح بز وتااة  كعؽاا س حمعاا وي 

 . ز وتة  لقرود  و حمع ون  حمؼرتبً   كظرتً 

 

speed ظةشـر  

vitesse 

ظة  د قشطةال هل كعبة  دع فة  ل ل تؼطعفا  عار ل -1

  د حرك اػ  لز ـ  لذي تع غرقف ق ذلؽ. 

ظة  د قشااطة ظـااد   عااارظة  ٔكقااةال هاال  لعااار ل -2

 تـ فل ز ـ قطع  دع فة اػ  لصػر. 

ظة ظـااد   حمؽااقن عااارظة  خلطقااةال هاال  لعااار ل -3

 m.s-1 دع فة  ؼطقظة ظذ خط وحمؽقن و حدهت  

 ق  جلؿؾة  لدولقة. 

ظة  د حاارك حركااة شااارظة  لز وتااةال هاال عااار ل -4

 و  Rad.s-1د  رتة  و دور كقة. وحمؽاقن و حادهت  

Rev.s-1ؼااد ر شااّؾؿل   ظة هاال دوً ااعااار. و ل 

ففق  velocityظة عارولقس لف  جت ه.       َّوف  ل

 ظة ق  جت ه  عّغ.عاروف تعغ ققؿة  ل ؼد ر   َّ 

speed of light ظة الضقءشـر  

vitesse de la lumière 

هباا   ٕ ااق ج  لؽفرضقعااقة ق  شااارظة  ل اال حمـ عااار ل

ظة  لضقء ق  خلالء هل ث ب ة فقزت  قاة شاروشط   . و

ظة تؿؽاـ شاارظة  لر صد وهل  كز شار ع ؼؾة ظـ 

 km.s-1 299792,458بؾقافاا  ق  لؽااقن وحمعاا وي 

ب ظااا دب اػ  وتر اااز القفااا   km.s-1 300000وحمؼااارَّ

 لضاااقء ق  قاااع  ٕوشااا ط  شاااار. وتـ cبااا حلرف 

ظة  ك شا ره شاارظ ت  صغر. وحمع وي عار ٕخرى ب

ظة  ك شا ره ق  خلاالء  ؼعاق ة شارق  حد  ٕوش ط 

 ظذ قرتـة  كؽع ر  لقشط.

speed of sound ظة الصقتشـر  

vitesse du son 

 .sonic speed كظر 

spent fuel وققد ُمسَتفَؾؽ 

combustible dégénéré 

وققد  دػ ظؾ  لـقوي  لذي  صبح ار ق در ظذ دظؿ 

 ي حمػ ظؾ   عؾعؾ  وذلؽ ٕن كظ  ره  لشاطقرب قاد 

وحمر كؿاااات شااااؿقم  ـ واااا ت    شاااا فؾؽت جز ًقاااا

  ٓكشط ر ق د خؾف .

sphere كرة 

sphère 

Gr: spharia=كرب 

حمؽقن  قع كؼ ضاف ظاذ  عا فة و حادب شطح  غؾؼ 

عاد  ـ كؼطة  عقـة حمعاؿك  ركاز  لؽارب. وتعاؿك بُ 

 دركز ظـ  ي كؼطة  ـ هذ   لعطح كصاػ  لؼطار. 

وهااق  لعااطح  لاادور خ  لااذي حمقلااده د  اارب حماادور 

 حقل  حد  قط ره .

spherical aberration زيغ كروي 

aberration sphérique 

هنا    ار ب  و ظدشاة كروتاة ظق  ق  لصقرب  ل ل حمؽقِّ

 و ق زتاااةً  كااا جؿ ظاااـ  ن  ٕصاااعة  لاااق ردب   ق زتاااةً 

لؾؿحااقر  ٕصااع  و دحااقر ثاا كقي وبعقاادب ظـااف ٓ 

حمؾ ؼل كؾف  ق كؼطة و حدب بؾ ق كؼ ط   ؾػة حمشاؽؾ 

  لعطح  لؽ وي لؾؿر ب  و  لعدشة.

spherical cap قّبة كروية 

calotte sphérique 

ٓ تؿر  ـ  ركز  لؽرب.قطعة  ـ كرب جقف ء حيّده   ع   ق 
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spherical capacitor مؽثػة كروية 

condensateur sphérique 

 ؽثػااة لبقشاا ه  كرحماا ن  عاادكق  ن   ؿركزحماا ن ومتاا  

  حلقز بقـفام   دب كفرك فذب.

spherical coordinates إحداثقات كروية 

coordonnées sphériques 

بنحااد ثق هت   لؼطبقااة  لػر اقااة  Mت حاادد  ؽاا ن كؼطااة 

هق ضقل  rحقثال  لطقل  Θو  و rغ لؽروتة(  ل ل هل 

اػ  O   ااـ  بااد   إلحااد ثق ت OM لؼطعااة  دعاا ؼقؿة 

وتعااؿك كصااػ  لؼطاار  OMظااذ  دعاا ؼقؿ  M لـؼطااة 

هااال  لز وتاااة  ل ااال  Θ لشاااع ظل غ د َّواااف(  و لز وتاااة 

 OZ شاال حل وي  دحاقَر  لر  ZOMتصـعف   دع قي 

وحمعاؿك  لز وتاة  ZOX شاال ع  عا ٍق  عاغ ث بات ر 

هال  لز وتاة  ل ال    لؼطبقة  و ز وتة  لطقل  و لز وتاة 

 OZ شاااال اااع  دحاااقر  لر  OMتصاااـعف   دعااا ؼقؿ 

حد ثق ت وحمعؿك   ؿؿة ز وتة  لعرض. حمعؿك  ؾة  إل

 .spherical polar coordinates  هذه  تًض 

 

spherical diopter كروي شـركا  

dioptre sphérique 

شطح كروي تػصؾ بغ وشطغ صاػ فغ   ؾػاغ ق 

 قرتـة  ٓكؽع ر.

spherical lens ظدشة كروية 

lentille sphérique 

ب لؾضاقء  شاارقرص  ـ  لزجا ج  و  اـ  ي  ا دب ك 

حيّده شطح ن كروت ن  و شاطح كاروي و خار  عا ٍق 

 تعؿق ن وجفل  لعدشة.

spherical mirror مرآة كروية 

miroir sphérique 

شااطح كااروي ظاا كس لؾضااقء فؾاازي  صااؼقل  و 

ض. تؿؽـ  ن تؽقن  لقجف  دؼعار   ـاف زج جل  ػضَّ

  و  لقجف  دحدب هق  لع كس لؾضقء.

spherical polar coordinates 

 إحداثقات كروية

coordonnées polaires sphériques 

 .spherical coordinates كظر 

spherical surface شطح كروي 

surface sphérique 

 جمؿقظة  لـؼ ط  ل ل حمؼع ظذ شطح كرب  و ظذ جزء  ـف.

spherical wave مقجة كروية 

onde sphérique 

 قجة حمصدر ظـ  ـبع كؼطل وحمؽقن صدور  ٕ ق ج 

ب  ـف ق وشط   و كس   ـ ٍح كر ت   ؿركزب شار دـ 

 ق  دـبع  لـؼطل.

spherometer مؼقاس الؽرة 

sphéromètre 

ر شااطح  جفاا ز تعاا عؿؾ لؼقاا س كصااػ قطاار حمؽااقو

 ادب  و  ؼعر.
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sphygmomanometer مؼقاس ضغط الدم 

sphygmomanomètre; sphygmomètre 

جف ز لف  ؼق س ضاغط ز بؼال  و  قؽا كقؽل لؼقا س 

ت خ  و لؼق س  لـبض وتقجد  ـف كامذج شار لضغط  ل

 الؽسوكقة.

 

spike كتقء 

pointe 

 . رحمػ ع ظ بر ق فؾطقة  و حمق ر ٓ تدوم ضقتاًل 

spin شبغ 

spin 

En: spin=تؾػ 

 صص لإللؽسوكا ت ولغرها   sظدد كؿق ل ر زه 

 ااـ  جلعااقامت  ٕولقااة. وهااق جاازء  ااـ  ٓكاادف ع 

 لز وي  لؽع لؾوعاقؿ   ؿقاز ظاـ  ٓكادف ع  لاز وي 

 دااد ري. ولؽااؾ جعااقؿ  ّو  شاابغ تؿّقاازه   ااثؾام لااف 

 صحـة وك ؾة. وهق تع وي  ض ظػ ت  دؼاد ر 
  ⁄ 

 ⁄   ث ب ااااة بالكااااؽ. وهااااق تعاااا وي   حقااااث 

 كاف حاقل ذ حماف. وتؽاقن لإللؽسون حع  جفة دور

لؾوعااااقامت  ٕولقااااة  بعااااب   لعاااابغ  ظزو فاااا  

 دغـطقعقة  لذ حمقاة  ولاذلؽ حمصاطػ ق  جتا ه  حلؼاؾ 

  لذي حمقضع فقف  و حمصـع ز وتة  عف.عال  دغـطق

spin quantum number ظدد كؿقمي شبقـي 

nombre quantique de spin 

ققؿااة لؾؿرّكبااة  دالحظااة لؾعاابغ  صاااك لـعاابة بااغ  ق

  غ ي   دشطقبةوث ب ة بالكؽ 
 

  
) . 

spin resonance جتاوب شبقـي 

résonance de spin 

 .magnetic resonance كظر 

spin wave مقجة شبقـقة 

onde de spin 

ق  ظز صبقؽة بؾقرتاة ك قواة  كزت حا ت شار قجة حمـ 

 حلؼقل  دغـطقعقة  لذرتة  دص حبة لالكدف ع  لاز وي 

  لعبقـل لإللؽسوك ت ق  لشبقؽة.

spin-lattice interaction تآثر شبقـي صبقؽي 

couplage spin-réseau 

ح لااة جعااؿ صااؾ  ظـااد   حم شاا رك ض قااة شاابقـ ت 

 إللؽسوك ت  ع ض قة  ٓه ز ز ت  حلر رتاة لؾوعاؿ 

  لصؾ  كؽؾ.

spin-orbit coupling  مداري –اقسان شبقـي  

couplage spin-orbite 

 قاااس ن باااغ  لعااابغ و ٓكااادف ع  لاااز وي  داااد ري 

 إللؽسون ق ذرب  و لِـُؽؾقن ق كق ب.

spin-spin coupling  شبقـي -اقسان شبقـي  

couplage spin-spin 

شاابقـل كااق حمغ غ و  كثاار( ااار   ؽاا ف  غ بااغ حمااآثر 

 زت دب ظدد خطقط  ل و وب.  تمدي اػ   غـطقعقً 

spinning top خذروف؛ بؾبؾ دّوامة 

toupie 

م اذ   ا  قاذفت ظاذ ل لؾعبة  دعروفة  دى  لغؾامن حمادوِّ

  رض صؾبة  ع قتة.
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spinthariscope كاصػ القمضات 

spinthariscope 

جف ز بعقط تؽشػ  لق ض ت  ل ل حُتادثف   جلعاقامت 

  ل قحمق ء. لػ  لدى  صطد  ف  بطبؼة  ـ كزت قد 

split lens ظدشة مشطقرة 

bilentille 

 .Billet's split lensر جع 

splitting of energy levels 

 اكػالق مستقيات الطاقة

fission des niveaux d'énrgie 

 .Zeeman effectر جع 

spontaneous emission إصدار تؾؼائي 

émission spontanée 

ظـااد   هتاابط ( تصاادر ظااـ ذرب اصااع ع غفقحمااقن  ااثاًل 

ض ق فاا   لد خؾقااة  ااـ  عاا قى  إلثاا رب اػ  عاا قى 

ف  لـظاار ظااـ صااار خػااض غ دعاا قى  ٕشاا  (  ب

 إلصع ع مم ثؾ.   آونٍ  وجقدٍ 

spontaneous fission اكشطار تؾؼائي 

fission spontanée 

 كشط ر كقوي ٓ تعببف دخقل جعقامت  و فقحمقكا ت 

  ـ خ رج  لـق ب.

spotlight ضقء مركَّز 

projecteur 

از  لضاقء ظاذ  ز بعدشة  ؼرباة حمركِّ  صب ح اض ءب جمفَّ

 حقِّز صغر.

spray points  ِأشـان الشحـ؛ أشـان الّذر 

pointes de charge; peigne (Van de Graaff) 

جمؿقظااة  لـ ااقء ت كلشااـ ن  دشااط حمـثاار  لشااحـ ت 

ااد فاا ن دو   لؽفرب  قااة  لع لقااة  لؽؿااقن اػ حااز م  قلِّ

اف.ار ف   وحمػرِّ

spring كابض 

ressort 

 د ب  ركة تؿؽـفا   ن حم حؿاؾ حمشاّقه ت  فؿاة  حمقّلاد 

ققب حمععك اػ اظ دهت  اػ صؽؾف   ٕصع بعد حتررها  

  ـ  لشد  و  لضغط  و  لػ ؾ.

spring balance ربقعة 

balance à ressort 

جفاا ز اؿااقل لؾااقزن تع ؿااد ظااذ  شاا ط لة كاا بض 

  لقزن  لذي حيؿؾف.حؾزوخ بؿؼد ر ت ـ ش   ع 

spurious counts ات زائػة  ظدَّ

coups parasites; comptes faux 

ظااّد ت تـ وفاا  جفاا ز كشااػ اصااع ظل  ثااؾ ظااّد د 

ا تغر  ٓ تؽقن  صدره  اصع ظ ت حؼقؼقة  باؾ قاد 

 حمؽقن ك ص ة ظـ ظققب ق  جلف ز. 

sputtering ترذيذ 

pulvérisation 

 ااـ ذر ت  حمؼـقااة حمرشااق   حمرّشاا  فقفاا  ضبؼااة  ملػااة

 ؼ ؾعااة  ااـ  فاابط ظااـ ضرتااؼ قذفااف بلتقكاا ت ثؼقؾااة 

 قجبااة ك جتااة ظااـ  كػاار غ كفرباا  ل ق ااا ز كاا در هااق 

 .  ٕراقن ا لبً 

square root جذر تربقعي 

racine carrée 

حؼقؼل  و ظؼدي ب لعالقاة  s درحمبط بعدد  tهق  لعدد 

t2=s. 

square wave مقجة مربعة 

onde carrée; onde rectangulaire 

قط ر  ـ كبض ت فؾطقة  ع طقؾة  لشؽؾ حم ـ وب باغ 

ققؿ غ ث ب  غ ذ ت  ز  ن   عا وتة  لطاقل. و لاز ـ 

 لالزم لالك ؼا ل باغ ققؿ اغ ثا ب  غ  فؿاؾ ب دؼ ركاة 

 بؿدب  لؼقؿة  لث ب ة.
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square wave generator  َّعةمقلد أمقاج مرب  

générateur d'ondes rectangulaires 

  قّلد اص رب تقلِّد فؾطقة خرج  رّبعة.

square-well potential  َّعةبئر كؿقن مرب  

puits carré de potentiel 

جفد ث بت شا ل  ق  ـطؼاة ااددب تعاقد اػ  لصاػر 

 ك ؼرت  جلفد  لؼقى  لـقوتة.  وتع عؿؾ  حق كً 

SQUID شؽقيدة 

SQUID 

 superconducting quantum interference كظر 

device. 

stable equilibrium تقازن مستؼر 

équilibre stable 

ظاـ  ح لة جعؿ ٓ ت حرك   و جعؿ  اذ   زتح قؾاقاًل 

وضعف وحمرك وصالكف تعاقد اػ وضاعف  ٕصاع  لاذي 

  زتح ظـف.

stable isotope كظر مستؼر 

isotope stable 

 حمؾؼا  ل كؾ كؽؾقد كظر ٓ تع خ  ـ حمػؽاؽ اصاع ظل

 .14Nو 39K ثؾ 

stable orbit مدار مستؼر 

orbite stable 

ظغ ب ا حمرون وشاقـؽروحمرون عاار ع ر  رجعل ق  د

َظة وهق د  اري ق  لاة عارحم لرجح حقلف  جلعقامت  د

 ذ ت حمـ طر  شطق خ.

stagnation pressure ضغط الركقد 

pression d'arrêt 

  لضعط  لذي تبؾغف    ع   حرك ظـد   جُيز ظذ  لعؽقن.

stalagmometer مؼقاس التقتر السطحي 

stalagmomètre 

جف ز تؼاقس  ل اقحمر  لعاطحل بؼقا س ظادد قطار ت 

  لع  ؾ  د دفؼة  ـ  كبقب وقق س وزهن .

standard معقاري 

étalon; norme 

ة  ـ  ؼد ر حمؼّره شؾطة ل ؽقن كؿقذًج  لق حادب   كؿطقً   ظقّـِ

لء  حمؼا رن ا ـ ضقل  و ك ؾة  و  ؽق ل  و كعاة  ولقة لش

خ ب ره  واقر ر صالحق ف .  هب   دؼ دتر  دامثؾةٓ 

standard cell خؾقة معقارية؛ بقؾ معقاري 

pile étalon 

اركااة قااقب  وواا    عاا ؿرً   خؾقااة كفرب  قااة حمقلااد حمقاا رً 

كفرب  قة ظ لقة  لدقة و لثب ت حمع عؿؾ دعا ترب  لؼاقى 

 Weston دحركااة  لؽفرب  قااة.  ث واا  خؾقااة وشاا ـ 

 ل ل تؽقن قطبف   دقج   ـ  لز بؼ وقطبف   لع ل  

 ااـ  لؽاا د ققم   اا   لؽفرلقاات فؿحؾااقل كزت اا ت 

 لؽ د ققم  دشبع. وحمع وي ققهت   دحركة  لؽفرب  قاة 

 شؾزتقس. 20فؾط ق  لدرجة  1,018636

standard deviation اكحراف معقاري 

écart type 

 جلااذر  لسبقعاال د قشااط  ربعاا ت  كحر فاا ت  لؼااقؿ 

 ل ورتبقاااة ظاااـ   قشاااطف   وهاااق ققااا س ل شااا ت 

  دعطق ت ق  إلحص ء.

standard error خطل معقاري 

erreur quardratique 

ف  دعقاا ري  ااـ ظقِّـااة اػ  خاارى   تااسكح  ٓكحاار

 دعق ري هق  حلّد  ٕظظؿ  لذي حمسكح ضاؿـف و خلطل 

  لؼقؿة  حلؼقؼقة لالكحر ف  دعق ري.

standard meter ادس ادعقاري 

mètre-étalon 

و حدب  ٕضق ل ق  جلؿؾاة  لدولقاة لؾق حاد ت  ك كات 

 دعا فة باغ خطاغ دققؼاغ  1960جتّعده  ح اك  لعا م 

  ق زتغ  رشق غ ظذ  لـؿقذج  ٕو   لدو   دصـقع 



 464 جممع اللغة العربية بدمشق

( و ؼطعاف Ir 10% ـ شابقؽة  لبالحماغ و إلترتادتقم غ

عاقػر  لواػاقظ ق   حاػ   قرت   ـ صؽؾ  حلرف 

 قرب ب رتس ق درجة حر رب  لصػر شؾزتقس.

standard source مـبع معقاري 

source étalon 

ة  ـ   شع صدحمف  إلصع ظقة  عروفة ق حلظة  صارظـظقّـِ

 عقـااة وكااذلؽ كقظقااة  إلصااع ع  لصاا در ظـااف وض ق ااف 

 بحقث ُتع عؿؾ دع ترب  جفزب  لؼق س  إلصع ظل.

standard temperature & pressure 

 ضان كظامقان لؾضغط ودرجة احلرارةصـر

température et pression normales 

  وتر ااز وااام  خ صاا رً  normal conditions كظاار 

STP  و NTP. 

standing wave مقجة مستؼرة 

onde stationnaire 

ح لة  ه ز زتة حمـ ج  ـ حمد خؾ قط ري   ق ج  ـ كػاس 

 ن شاار كػس  لسدد  تـ ام لطبقعة  ظرضقة  و ضقلقة  وو

 ا  تؽاقن   ق  لقشط كػعف ق جف غ   ع كعا غ  ا لًبا

ظذ هن تاة  لقشاط. حم ؿقاز   و لث خ  ـعؽًع    حدمه  و ردً 

هذه  حل لة  ٓه ز زتة ببؼ ء كعابة  دطا ل  ٔخ لاله از ز 

ق احاادى  لـؼاا ط اػ  دطاا ل  ٔخ لاله ااز ز ق كؼطااة 

 خرى ث ب ة  ع  لاز ـ. وحمؽاقن شاعة  ٓه از ز ظظؿاك 

غ و  ق بعض  لـؼ ط وحمعؿك  لبطقن وصغرى د  اًم  د  اًم 

  . وحمعؿك  تًضا عدو ة( ق كؼ ط  خرى وحمعؿك  لعؼد

stationary wave. 

 

star connection تقصقؾ كجؿي 

connexion en étoile 

ضرتؼة جتؿع فقف  ثالع د ر ت جت  زه  حمق ر ت ثالثقة 

  حمقصااؾ فقفاا  هن تااة و حاادب  ااـ كااؾ د رب ضااق ر ٕ

جي  زهاا  حمقاا ر  حااد  ٕضااق ر اػ كؼطااة و حاادب حماادظك 

 لـف تاا ت (  ظااذ حااغ حمقصااؾ N لـؼطااة  دح تاادب غ

 ٕخاارى  ااـ هااذه  لااد ر ت اػ  ٕجفاازب  دعاا عؿؾة 

(. 'N ل ل حمقصؾ هن ت هتا  اػ كؼطاة  شاسكة  خارى غ

ٕن  Y connection  وقد حمعؿك هذه  لطرتؼة  تًضا

 .Yضرتؼة  ل قصقؾ حمشبف  حلرف 

 

Stark effect مػعقل صتاْرك 

effet Strak 

 ػعااقل كاا حمج ظااـ حماالثر حؼااؾ كفرباا  ل د خااع  و 

خاا رجل ق  لطبؼاا ت  إللؽسوكقااة لؾااذرب  تعاا دظل 

د ق  حمعااادتاًل  ق  لط قااا ت  وتاااسجؿ بظفاااقر حمعااادو

  خلطقط  لطقػقة ق  لطقػ  لذري.

Stark splitting اكػالق صتارك 

décomposition de Stark 

 .Stark effectر جع 

state حالة 

état 

Lat: status=ضرتؼة  لقققف 

ح لة  د دب ق طاروف ااددب  اـ  حلار رب و لضاغط  

شااق ء  حل لااة  لغ زتااة  و  لعاا  ؾة  و  لصااؾبة وحمع ااز 
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ااع  تقكاا ت والؽسوكاا ت    لبالز اا   و ل اال هاال جتؿو

  حل لَة  لر بعة لؾامدب.

state function داّلة احلالة 

fonction d'état 

 .Schrodinger wave function كظر 

state of aggregation ع  حالة جتؿُّ

état d'agrégation 

 حل لااة  ل اال حمؽااقن فقفاا   جلعااقامت  دؽّقكااة لؾااامدب 

  وؿعاااةال  حل لاااة  لصاااؾبة غق  ضق رهااا   لبؾقرتاااة 

 دا ؾػة(   حل لة  لع  ؾة غ دح لقؾ(   و ح لاة فؼاد ن 

  دغـطقعقة  حلدتدتة...

states of matter حآت ادادة 

états de la matière 

و حدب  ـ  ربع ح ٓت لؾامدب هال  لصاؾبة و لعا  ؾة 

 و لغ زتة و لبالز  .

static characteristic ِمقِّز شؽقين 

caractéristique statique 

ظالقة بغ زوجغ  ـ  د غر ت كػؾطقاة  دصاعد  اـ 

صاااامم الؽاااسوخ  و حمر كزشااا قر بدٓلاااة  ل قااا ر  اااع 

 ث ب ة. حلػ ظ ظذ ك فة فؾطق ت  ل شغقؾ  ٕخرى 

static electricity كفرباء راكدة 

électrostatique 

 .electrostaticsر جع 

static friction احتؽاك شؽقين 

frottement statique 

 ٓح ؽاا ك بااغ شااطحل جعااؿغ  لااذي حيااقل دون 

  كزٓق جعؿ ظذ  خر.

statics ظؾؿ السؽقن 

la statique 

وط حمااق زن صااارفاارع  ااـ ظؾااؿ  دقؽ كقااؽ تاادرس 

عااا م غ لعااا كـة  و  د حركاااة حركاااة  عااا ؼقؿة  ٕج

 ـ ظؿة( ب لثر جمؿقظة  ـ  لؼقى  عؾَّطة ظؾقف. تؼ ل 

 ظـ  لؼقى اهن    ق زكة.

stationary satellite شاتؾ مستؼر 

satellite stationnaire 

ش حمؾ تدور ق  د ر  ش ق  ل حقل جرم  ركزي باـػس 

ظة  لز وّتااة  ل اال تاادور هباا   جلاارم حااقل اااقره  عااار ل

فاقق كؼطاة    ع  جلرم وتبدو ث بً ا  فقؽقن  لع حمؾ   ز  ـً 

 عقـااة  ااـ شااطح  جلاارم. واذ  كاا ن  جلاارم هااق  لؽاارب 

  ٕرضقة فقؼ ل لف ش حمؾ  ع ؼر ب لـعبة اػ  ٕرض.

stationary state احلالة ادستؼرة 

état stationnaire 

جمؿقظاة  اـ  ٕرقا م  لؽؿق قاة    حل لة  ل ل حتادده 

وحمؽقن احدى  حل ٓت  لط ققة  ل ل تؿؽـ  ن تع ؼر 

 فقف   لـظ م.

stationary state conditions 

 وط احلالة ادستؼرةصـر

conditions d'état stationnaire 

وط  ل ل حتؼؼف   ـظق ة كل تؽاقن وا   عا قى شار ل

 ض قة تق فؼ قق كغ  دقؽ كقؽ  لؽؿق ل.

stationary wave مقجة مستؼرة 

onde stationnaire 

 .standing wave كظر 

statistical distribution ع إحصائي  تقزُّ

distribution statistique 

 .distribution of random variable كظر 

statistical equilibrium تقازن إحصائي 

équilibre statistique 

  ع  لز ـ.   حل ٓت ث ب ً ح لة تؽقن فقف   ح امل حمقزع 
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statistical mechanics مقؽاكقؽ إحصائي 

la mécanique statistique 

فاارع  ااـ  لػقزتاا ء حمطبااؼ فقااف  لطر  ااؼ  إلحصاا  قة ظااذ 

  دؽّقك ت  دوفرتة دـظق ة بغقة  ل ـبم بصػ هت   جلفرتة.

statistical thermodynamics 

 ترمقديـامقؽ إحصائي

la thermodynamique statistique 

 .statistical mechanics كظر 

statistical weight وزن إحصائي 

poids statistique 

اغرتة  ل ال حت قنا  ح لاة َجْفرتاة.  ظدد  حلا ٓت  لصِّ

و حل لة  جلفرتاة هال حمؾاؽ  حل لاة  ل ال تؽاقن وزهنا  

 ق ح لة حمق زن.   إلحص  ل  ظظؿقً 

statistics ظؾؿ اإلحصاء 

la statistique 

 اااـ  لرت ضاااق ت تااادرس  دعطقااا ت  لؽؿقاااة  فااارع

 دوّؿعة  ـ  دش هد ت بغقة در شة  ص در  ل غار ق 

 لظااق هر و ؼ رك فاا   وقبااقل  و رفااض  لػرضااق ت 

 خل صااة ب لعالقاا ت بااغ  لظااق هر  و دعاا ظدب ظااذ 

 ااااـ ظّقـاااا ت    شاااا االص  شاااا دٓٓت  كطالًقاااا

  دش هد ت ب ش عامل كظرتة  ٓح امل.

stator ظضق شاكـ 

stator 

 جلزء  لعا كـ  اـ  قلاد كفربا  ل  و اارك  و لاذي 

 حيقي  غ كط  و لػ ت تؿر فقف  حمق ر لؾؿغـطة.

 

statoscope مؽشاف آرتػاع 

statoscope 

جفا ز دققاؼ لؼقا س  ٓخ الفا ت  لطػقػاة ق  رحمػاا ع 

  لط  رب ظـ شطح  ٕرض.

steady current تقار مستؼر 

courant stationnaire 

 حم غر صدحمف بؿرور  لز ـ.حمق ر ٓ 

steady flow جريان مستؼر 

écoulement stationnaire 

جرت ن    ع ٓ حم غر فقف  لغز رب غكؿقة  دا  ع  د دفؼاة 

ق و حاادب  لااز ـ( ق  ؼطااع  لؼقاا س بؼاادر اعااقس 

 بؿرور  لز ـ.

steady state حالة مستؼرة 

état stationnaire; régime permanent 

ح لة  ـظق ة حيدع فقف   ك ؼ ل   دب  و ض قاة  آ  ن 

  ؾػ  دؼ دتر  لػقزت  قة ق  ي كؼطة  ـفا  حمبؼاك ث ب اة 

 ؿرور  لز ـ.ب

steam بخار 

vapeur 

د   لغ ز ار  در ل  لـ حمج  ـ  ش با ر شا  ؾ  و حمصاعو

 جعؿ صؾ .

steam engine حمرك بخاري؛ آلة بخارية 

machine à vapeur 

ل  لط قاة  حلر رتاة اػ ض قاة  قؽ كقؽقاة   لة حر رتة حتاقِّ

تبار  د ء ق  درجؾ وُترشؾ باا ره اػ   حمع عؿؾ  ققدً 

جمؿقظااة  شااطق كة و ؽاابس   ؿػصااؾ  ااع  ؾااة ذر ع 

ل حركة  لذه ب و إلت ب اػ حركة د  رتة.  وتد حتقِّ

steel فقٓذ 

acier 

كعاب ف  د قتاة حمؼاع باغ  شبقؽة  ـ  حلدتاد و لؽرباقن

تؿؽـفاااا   ن حمؽ عاااا  صااااػ ت   ؾػااااة  (0.1-1.7)
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  غقع وب و   كاة وق بؾقاة حمصاػقح(. وقاد حت اقي كعابً 

وارها (.  Mn  Si  Ni خارى غ صاار  ؾػة  ـ ظـ 

% 11-12وحمدظك  لعبقؽة  ل ل حت قي ظاذ  كثار  اـ 

 ٓ تصد .   ـ  لؽروم فقٓذً 

Stefan-Boltzmann constant 

 بقلتزمان-ثابتة شتقػان

constante de Stefan-Boltzmann 

 .Stefan-Boltzmann lawر جع 

Stefan-Boltzmann law 

 بقلتزمان-قاكقن شتقػان

loi de Stefan-Boltzmann 

 ل اال  Eتااـص هااذ   لؼاا كقن ظااذ  ن  لط قااة  لؽؾقااة 

تشعف   جلعؿ  ٕشقد  ـ و حادب  لعاطح ق و حادب 

 ع  لؼقب  لر بعة لدرجة حر رحماف    لز ـ حم ـ ش  ضردً 

ث ب اة  ل ـ شا   αحقاث  E=αT4. فقؽ ا  T دطؾؼة 

بقل ز اااا ن وحمعاااا وي -وحمعااااؿك ث ب ااااة شاااا قػ ن

α=5,6696x10-8 jm-2S-1K-4. 

Steiner's theorem مزهـة صتايـر 

théorème de Steiner 

 .parallel axis theorem كظر 

stellarator جفاز بالزما ظايل درجة احلرارة 

stellarateur 

فقف  لبالز   ق درجة حر رب ظ لقة  وهق  صارجف ز حُت 

ت للػ  ـ  كباقب دوٓيب حتاقط باف  ؾػا ت تؿار فقفا  

 ااق ز عااال حمقاا ر كفرباا  ل صاادتد فق قلااد حؼااؾ  غـطق

 جلد ر  ٕكبقب حيقل دون  ع س  لبالز   لف.

 

step function دالَّة َدَرِجقَّة 

fonction à marches 

فة ق  دوا ل fد لة  بحقاث تؿؽاـ  [a,b]  لز ـال  عرَّ

جتز ة هذ   دو ل اػ ظدد  ـ ٍف  ـ  دو ٓت  جلز قاة  

 ث ب ة ق كؾ  ـف . fحمؽقن  لد لة 

 

step junction وصؾة اخلطقة؛ وصؾة حادة 

jonction à marches 

تؽاقن فقفا   ٓك ؼا ل  اـ كصاػ  لـ قاؾ  P-Nوصؾة 

ًٓ  nاػ كصااػ  لـ قااؾ كااقع  pكااقع    كظاارً   فو  ًقاا  ك ؼاا 

 لؾسكقز  لع   لؾثؼقب و إللؽسوك ت.

step-down transformer ل خافض لؾتقتر  حمقِّ

transformateur abaisseur 

اااّقل لؾ قاا ر  د ـاا وب تؽااقن  ل ااقحمر  خلاا رج  ااـ  ؾػااف 

 لث كقي  صغر  ـ  ل قحمر  لد خؾ اػ  ؾّػف  ٕو   بـعبة 

 حمع وي كعبة ظددي لػ ت  لث كقي اػ  ٕو . عقـة 

 

step-up transformer ل رافع لؾتقتر  حمقِّ

transformateur élévateur (survolteur) 

اااّقل لؾ قاا ر  د ـاا وب تؽااقن  ل ااقحمر  خلاا رج  ااـ  ؾػااف 

 لث كقي  كز  ـ  ل قحمر  لاد خؾ اػ  ؾّػاف  ٕو   بـعابة 

  لث كقي اػ  ٕو . عقـة حمع وي كعبة ظددي لػ ت 
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steradian شتراديان 

steradian 

Gr: stereos=ر دت ن; radian=جمعؿ 

و حدب  لزو ت   دوّعؿة  وهل حمع وي  لز وتة  دوّعاؿة 

ظااذ شااطح  لؽاارب  صااار ل اال ر شااف  ق  ركااز كاارب وحت

لاذلؽ فانن   ع حة حمعا وي  رباع كصاػ قطار  لؽارب.

 ش ر دت ن. 4π لز وتة  دركزتة  دوعؿة ق كرب حمع وي 

stereogram ؿ  خمطَّط جمسَّ

stéréogramme 

جمؿقظااة  ااـ  لصااقر  و  لرشااقم  دوّعااؿة  درحّمبااة ق  -

 وضع صحقح  و دثب ة بحقث تؿؽـ رؤت ف  جمّعؿة. 

  زوج جمع  ل  ثبات بقضاع تعطال لؾـا طر احع ًشا -

 ب لعؿؼ بػضؾ  كد  ج رؤتة  لعقـغ ق جف ز جمع م.

stereophonic sound ؿ  صقت جمسَّ

son stéréophonique 

صقت تصؾ اػ  لع  ع  ـ  صدرتـ صاقحمقغ بػا رق 

 .ز ـل صغر فقؽقن  إلحع س ب لصقت جمعاًم 

stereoscope جِمَْسام 

stéréoscope 

غ إلحعا س جف ز تعؿح برؤتة حمضا رتس جعاؿ  ا  

ظااـ ضرتااؼ زوج  ااـ  دشاا هد ت  ؾ ؼطااغ باا لعؿؼ( 

 ز وت غ   ؾػ غ لؾمء كػعف. ضؿـ

stereoscopic vision ؿة  رؤية جمسَّ

vision stéréoscopique 

ـ  دشا هد   لرؤتة  د ز  ـة ب لعقـغ  ٓثـ غ  وهل متؽِّ

 ـ  حلصقل ظذ  إلحع س با لعؿؼ  وذلاؽ بػضاؾ 

كػعف  فققلاد ن ق  لشابؽقة  شفدتـ   ؾػغ لؾوعؿ 

  إلحع س ب ٕبع د  لثالثة.

sterilization تعؼقؿ 

stérilisation 

ظؿؾقة خترت   لعؿقم و خلام ر و جلر ثقؿ ق  ؽ ن  و 

ق   دب  و ظذ  د ب جر حقة الخ ب لقشا  ؾ  لػقزت  قاة 

غ حلر رب  و  إلصاع ع فاقق  لبـػعاول(  و ب لقشا  ؾ 

 قتة(. لؽقؿق  قة غ دض د ت  حلق

sterilization by radiation التعؼقؿ بالتشعقع 

sterilisation par rayonnement 

ضرتؼة ل عؼقؿ  دـ و ت  لغذ  قة هبادف زتا دب  ادب 

حػظفاا  وكااذلؽ  دااق د  لطبقااة وتعاا عؿؾ لااذلؽ 

ظاااا    لشاااادب حمصاااادر ظـااااف  60 ـبااااع كقب لاااات 

  إلصع ظ ت ا   .

Stern-Gerlach experiment 

 كرٓخ -جتربة صسن 

expérience de Stern-Gerlach 

 لعزوم  دغـطقعقة لؾاذر ت   ي  «حمؽؿقة»جتربة حمثبت 

 حمثبت وجقد  جت ه ت  عؿقحة وذه  لعزوم.

stethoscope شاّمظة ضبقة 

stéthoscope 

Gr: stethos=تـظر اػ; skopein=لصدر  

شاّمظة حمع عؿؾ ل شاقص  ٕ ر ض ب ٓشا امع اػ 

 صاااق ت  ٕظضااا ء ق  جلعاااؿ غ لؼؾااا  و لر  ااا ن 

الخ(. وهل حم للػ  ـ ٓقط صق  غاش ء  ارن  و 

حمصااؾ  Yبااقق( و ااـ  كبااقب  اارن بشااؽؾ  حلاارف 

هن تااة كااؾ ضاارف  ـااف اػ احاادى  ٕذكااغ. وتقجااد 

 ـف   لعاّمظة  إللؽسوكقة  ل ل حم قح حمضاقؿ  لط قة 

 ة  ٓب د  قة. لصقحمق
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sticking probability احتامل آلتصاق 

probabilité d' adhérence 

 ح امل  ن تبؾاغ جعاقؿ ق حمػ ظاؾ كاقوي شاطح كاق ب 

 ل ؽقتـ كق ب  رّكبة.

stiffness جسقء 

rigidité 

  دؼ و ة  ل ل حمبدن    دب صؾبة إلجف د  لػ ؾ  و  لؼص.

stiffness coefficient معامؾ اجلسقء 

coefficient de rigidité 

 جعقء  ٓكثـ ء ق و حدب  لطقل  ـ قضق  صؾ .

stigmatism ُكؼطقة 

stigmatisme 

ؾ جلعااؿ كؼطاال غ و لـؼطااة صااارصااػة  ؾااة ب تة حمشااؽِّ

 ًٓ  . كؼطقً  جعؿقة( خق 

stilb ْشتِْقؾب 

stilb 

Gr: stilbein=ت للؼ  تشع 

ق  قـدتؾاااةو حااادب دع كقاااة قدتؿاااة  ك كااات حمعااا وي 

 .sbه  صار لعـ ؿس  دربع    

stimulated emission إصدار حمثقث 

émission stimulée 

اصااع ع تصاادر ظـااد   هتاابط  لط قااة  لد خؾقااة لـظاا م 

كؿق ل  ـ  عا قى  ثا ر اػ  عا قى  دكاك  وتثاره 

وجااقد ض قااة  شااعة واا   لااسدد كػعااف. تع ؿااد ظؿااؾ 

  جفزب  لؾقزر ظذ هذ   لـقع  ـ  إلصد ر.

stimulated transition اكتؼال حمثقث 

transition stimulée 

 .stimulated emissionر جع 

Stirling's formula صقغة شسلـغ 

formule de Stirling 

⁄  ) لعباا رب     ي nهاال  ؼ ربااة لعاا  ع     √  (

اػ  لالهن تاااة   nان هن تاااة كعاااب فام  ظـاااد   حمعاااعك 

 . لق حدحمع وي 

stochastic ظشقائي 

stochastique; aléatoire 

Gr: stokhastikos=ظشق  ل 

صااػة لؾظااق هر  ل اال حماارحمبط بؿ غاار ت ظشااق  قة  و 

بحعاا ب  ٓحاا امٓت. وهاال صااػة حمـاا قض صااػة 

  حل ؿل  ل ل ٓ حمع دظل حع ب  ٓح امٓت.

Stokes's formula قاكقن شتقكس 

loi de Stokes 

د ققب  ٓح ؽ ك   ل ل حمع كقف  كرب حم حرك   ق كقن حيدِّ

  حقاااث         ق شااا  ؾ لااازج  ب لعالقاااة 

لزوجاة  لقشاط.   ظ ف   شاار  كصػ قطار  لؽارب  

وحم عااا رع  لؽااارب  لعااا قطة ق  لقشاااط اػ  ن حمبؾاااغ 

ظة حدتة ظـد   حم عا وى قاقب  ح ؽا ك  لؾزوجاة شار

  ـف د فعة  رسقدس.   ع ثؼؾ  لؽرب  طروًح 

stop ِحظار 

diaphragme 

 .diaphragm كظر 

stopping potential كؿقن اإليؼاف 

potentiel d'arrêt 

  تغ  لذي تققاػ الؽسوًكاعار ل قحمر  لؽفرب  ل بغ  

تـ ؼؾ  ـ  حدمه  اػ  ٔخار  ولاذ  ففاق تؼاقس ض قاة 

تغ عاار إللؽسون  ٕولقة ظـاد صادوره  اـ  حاد  د

 كام ق  خلؾقة  لؽفرضق قة.
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stopping power  اإليؼافمؼدرة  

pouvoir d' arrêt 

 ـ  Eقق س  ؼدرب   دب    ظذ  ك ز ع  لط قة  حلركقة 

جعقؿ  شحقن تؿر ق هاذه  دا دب ق و حادب  لطاقل 

 ااـ  دعاا ر وهاال حمشااؿؾ  ؼاادرب  إلتؼاا ف  لؽ ؾقااة 

 و جلزت قة و لـعبقة و لذرتة.

stopwatch شاظة وقػ 

chronomètre 

 ااا  ب لعااا ظ ت  شااا ظة دققؼاااة لؼقااا س  ااادب حااادٍع 

و لدق  ؼ و لثق خ و جز ء  لث كقة   ـف   لا امثع و ـفا  

 لرقؿاال. تؿؽااـ حمشااغقؾف  واتؼ ففاا  حعاا   لرابااة 

ب لضااغط ظااذ زر  ـ شاا   ل حدتااد  داادب  دطؾااقب 

 قق شف   فام صغرت.

storage battery ِخَرة  ِمرَكؿ؛ ُمدَّ

accumulateur électrique 

 .accumulator كظر 

storage camera كامرا ختزيـ 

caméra accumulatrice 

 .iconoscope كظر 

storage oscilloscope ن  راشؿ اهتزاز خمزِّ

oscilloscope à mémoire 

ك صػ  ه ز ز تع طقع  ٓح ػ ظ بصاقرب  ادب ز ـقاة 

مت د  ـ  لدق  ؼ اػ  ٕت م   و اػ  ن مُتحك ظاـ قصاد 

 ل عوقؾ صقرب جدتدب.

stored energy  خُمَتَزَكةضاقة  

énergie emmagasinée 

ق  ؾاػ   ق  ؽثػاة  و  غـطقعاقً   ض قة خت زن كفرب  قً 

 ق ك بض ممطقط.  ق  دخرب  و  قؽ كقؽقً    و كقؿق  قً 

strabismus َحَقل 

strabisme 

صااذوذ ق  لرؤتااة  ل وعااقؿقة لؾعااغ حم ؿقااز باا كحر ف 

ق حماااق زي ااااقرنام  احااادى  لعقـاااغ تقّلاااد خؾااااًل 

 تغ  مم  جيعؾفام ٓ ت القق ن ق كؼطة  دحرق.صار لب

straggling ح  َتَطقُّ

dispersion aléatoire 

حمغرو ظشاق  ل ق  دادى  لاذي حمبؾغاف  ٕتقكا ت لادى 

  ج ق زه   د دب.

strain ه  اكػعال؛ تشقُّ

déformation 

 ل غاار  جلز اال  حل صااؾ ق  بعاا د جعااؿ ظـااد حمعااؾقط 

ًٓ اجف د ظؾقف. فنذ  ك ن  ل غر   ق  لطقل تعؿك  كػعا 

  واذ  ك ن  ل غر ق  حلواؿ linear و  tensile  ضقلقً 

  واذ  كاا ن  ٓكػعاا ل bulk  تعااؿك  ٓكػعاا ل حوؿًقاا

قًّ    .ق  لزو ت  تعؿك  ٓكػع ل قصِّ

strain hardening تصؾقد بآكػعال 

durcissement par déformation; écrouissage 

ِدٍن زتاا دب ق صااالدب و ؼ و ااة   جلعااؿ ٓكػعاا ٍل َلاا

ظـ ضرتؼ صغؾف ظاذ  لبا رد كا لطَّْرق ل غقار  ئك ص

 بـق ف  لد خؾقة.

strange particle جسقؿ غريب 

particule étrange 

جعااقؿ  و  خي ؾااػ شااؾقكف ظااـ شااؾقك  جلعااقامت 

 ٕولقااة  دعروفااة قبااؾ  ك شاا فف  وٓ تـاا ج  ي جعااقؿ 

 قرتـ. ارت  بؿػرده ق  ل ػ ظالت  لـ جتة بؾ تصحبف

strangeness number ظدد الَغرابة 

nombre d' étrangeté 

وهاق رقاؿ كؿاق ل تعطاك لؾفادروك ت  ل ال  sر زه 

حم ػؽؽ ببطء  كاز مما  هاق   ققاع  اـ  ؼاد ر  لط قاة 

   عا وتً  s لؽبر  د حرر  ثـ ء  لعؿؾقة. وتؽقن  لعادد 

و جلعقامت  ٕخرى ار  لغرتباة.   لصػر لؾـؽؾقك ت

وهااق ٓ تعاا وي  لصااػر لؾوعااقامت  لغرتبااة ولؽااـ 
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ققؿ ااف ظاادد صااحقح. وحت ااقي  واادروك ت  د صااػة 

 ب لغر بة ظذ كق رك ارت   و ظذ  ض د  لؽق رك.

stratosphere ِغالف آحسار؛ شساتقشػر 

stratosphère 

 تؼع فقق  لسوبقشاػر  وفقافضال جزء  ـ  جلق  ٕر

 ع  ٓرحمػ ع  و حمبؼك ث ب اة.  حمزد د درجة  حلر رب قؾقاًل 

. وتؽاقن  كقؾق سً  50وتصؾ هذ   لغالف اػ  رحمػ ع 

 وار  ضطرب.   جلق فقف ه د ً 

stray capacitance مقاشعة ُضَػقؾقة 

capacité parasite 

 ق شااعة ااار  راااقب فقفاا   و ااار  طؾقبااة بااغ 

 لاااد رب  لؽفرب  قاااة  و  إللؽسوكقاااة  ثاااؾ  صاااارظـ 

  ٕشالك و وقؽؾ و دؽّقك ت.

stray radiation إصعاع ُضػقع 

rayonnement parasite 

اصع ع تصؾ اػ ك صػ اصع ظل و رد  ـ  جتا ه اار 

 طؾقب   و بغر  لطقل  دقجل  دؼصقد  و  إلصع ع 

 .  ػقدً    لذي تبثف  دصدر وٓ خيدم ارًض 

stream تقار ماء؛ جدول 

écoulement; cours; courant 

جمرى    ل صغر  كع ققة قؾقؾة  لعؿاؼ تغاذن  ر فاد 

  ـ هنر  و بحرب  و  ع ـؼع.

streamline خط آكسقاب 

ligne de courant 

 َّواف ظاذ  ُ   خط تؽقن  دامس ق كؾ كؼطة  ـف  ـطبًؼا

ظة جرتاا ن  داا دب ق هااذه  لـؼطااة. وق  جلرتاا ن شااار

 ؿر  لصػقحل حمؽقن خطاقط  ٓكعاق ب  ـطبؼاة  دع

 ظذ  دع ر ت.

streamline flow جريان صػقحي 

écoulement laminaire 

جرتااا ن  ااا  ع ٓ تصاااحبف  ضاااطر ب  وفقاااف حم باااع 

ظة شاارجعقامت  د  ع  ع ر ت  ع ؿرب  وقاد حمبؼاك 

   جلرت ن ق كؼطاة  ا  ث ب اة ٓ حم غار  وقاد حم غار حمغارً 

  ع  لز ـ.  ـ ظاًم 

strength متاكة؛ مؼاومة 

résistance; force 

 حلؿؾ  ٕظظؿ  ب ظ ب ره  حد  صؽ ل  إلجف د   لذي 

 تؿؽـ  ن حم حؿؾف   دب    ق  جت ه  عغ.

stress إجفاد 

contrainte 

 لؼااقب  داامثرب ق و حاادب  لعااطح  ااـ  جلعااؿ و ل اال 

ااد قااقى  حمعااعك اػ حمغقاار  بعاا ده. وهاال حمعااّز ظااـ حمقلو

قامت حمؼا وم  ٓكػصا ل. و اـ   ثؾاة د خؾقة بغ  جلعا

 إلجف د اجفا د  لشاد واجفا د  لضاغط ومها  ققحما ن 

واجفاا د  لؼااص وهااق قااقب   ك طؿق اا ن ظااذ  لعااطح

مم شااقة لؾعااطح. وتصااؾ  إلجفاا د اػ ققؿااة ظظؿااك 

 .mechanical stress  حلظة  ٓكؼط ع. حمعؿك  تًض 

stress-strain curve ه  مـحـي اإلجفاد والتشقُّ

courbe contrainte-déformation 

ـٍ تربط  حل لة  ٔكقة لإلجف د  دطباؼ ظاذ جعاؿ   ـح

و ل شقه  لـ حمج ظـف  وترشؿ ظ دب ب خ ب ر بعقط  ثاؾ 

ًب قااقؿ د خ باا ر  لشااد و لػ ااؾ و لضااغط. وحُتْؿااؾ ظاا 

ه   إلجف د ق  دـحـل ظذ اقر  لس حمقا  وقاقؿ  ل شاقو

 ظذ اقر  لػق صؾ.
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stria حّز؛ َثْؾؿ 

strie 

Lat: stria=حز 

 تط  و َخْدش  و قـ ب دققؼة اػقرب ق شطح.صارخط  و 

striation حتزيز 

striation 

ظق  ق  لزج ج تظفر بصاقرب حازوز مما  جيعؾاف اار 

 تة.صارص لح لالش عامل ق  ٕجفزب  لب

striking potential ُكؿقن الَؼْدح 

potentiel d'amorçage 

  لػؾطقة  لالز ة لبدء  لؼقس  لؽفرب  قة.  -1

 صغر ققؿة لػؾطقة  لشبؽة ب لـعبة اػ  دفبط تبد   -2

ظـده  حمق ر  لصػقحة ب ل ادفؼ ق  لصاامم  لثالثال 

  دع ري  دؿؾقء ب لغ ز.

string instruments آٓت وترّية 

instruments à corde 

ز بلوحم ر تؿؽـ  ل حؽؿ بطقو  وققب ه     ٓت جتفَّ صدِّ

وهذ     جيعؾف  حمقلد  ه ز ز ت بسدد ت   ؾػة   ـف  

  لؽامن و لعقد و لؼ كقن.

stripped atom ذرة معّراة 

atome d'arrachement 

ـة  قُ ؾع  ـف  ظدد ار قؾقؾ  ـ الؽسوك هت .  ذرب  متَّ

stroboscope اض  مـبع ومَّ

stroboscope 

اض ءحمف مم   ـبع ضق ل   ؼطِّع تؿؽـ  ل حؽؿ بؿعدل 

 . تعؿح برؤتة جعؿ د  ر كام لق ك ن ش كـً 

strong interaction تآثر ققي 

interaction forte 

و حدب  ـ ضر  ؼ حمآثر  جلعقامت فقام بقـف  تؼاقم فقفا  

  دقزون بدور ح  ؾ  لؼقب.

strontium شسوكسققم 

strontium 

ه  لاذري ظادد  Srفؾزي ج  اد ضاري  ر ازه  صارظـ

 كصااف ره  كؼطااة  87,62  وك ؾ ااف  لذرتااة  لـعاابقة 38

شاؾزتقس. هاق  1370اؾق كاف  كؼطةشؾزتقس و 770

 ـ ز رب  لؼؾقت ت  لس بقة. تشبف  لؽ لعاققم ق كثار 

ن ب   ـ خق صف. فّع ل كقؿق  ًقا ظة  ك شاقد عااروتؽاقِّ

حمؽعقه بؿال عة  وق ء  جل ف  ولاف خاق ص  رِجعاة 

دروجغ لذلؽ حُيػظ ققتة  ت ػ ظؾ  ع  د ء وتطؾؼ  و

 . ظة ظـد   تؽقن  عحققً عارق  لـػط. وتؾ ف  ب

structure factor ظامؾ البـقة 

facteur structural 

ظ  ؾ حيدد شعة  حلز ة  دـعؽعة  ـ  ع ٍق ذري ظـد 

  كعر ج حز ة  صعة شقـقة ظذ بؾقرب.

sub-shell ضبؼة فرظقة 

sous-couche 

ن كؾ ضبؼة الؽسوكقة  وفؼ كظرتة بقر  لذرتة   اـ  حم ؽقَّ

ظدب ضبؼا ت فرظقاة  تؽاقن لؽاؾ الؽاسون فقفا  كػاس 

 لعدد  لؽؿق ل  دد ري  وحمعرف هذه  لطبؼ ت  لػرظقة 

 الخ. pو لطبؼة  لػرظقة  sب لطبؼة  لػرظقة 

subatomic particles جسقامت دون ذرية 

particules subatomiques 

ن  ـفاااا   لااااذر ت ك لزوحمقكاااا ت جعااااقامت  حم ؽااااقَّ

 و لـسوك ت و إللؽسوك ت.

subcritical mass كتؾة دون احلرجة 

mass sous-critique 

 ل ض ظػ  لػعا ل  ةؽقن ث ب حمك ؾة  ـ   دب  كشط رتة 

 ـ  لق حاد بحقاث ٓ ت عازز فقفا  حمػ ظاؾ  صغرفقف   

  كشط ري   عؾعؾ.

sublimate متساٍم؛ متصعِّد 

sublimé 
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حتصااؾ  ااـ حمبااار  جلعااؿ  لصااؾ  وحمؽثقااػ   اا دب

  لبا ر  لـ حمج.

sublimation تساٍم؛ تصعقد 

sublimation 

 ك ؼاا ل جعااؿ صااؾ  اػ ااا ز  و بااا ر دون  داارور 

ل  دعا كس   ب حل لة  لع  ؾة  وهال حمعـال  تًضا  ل حاقو

  ـ ا ز اػ صؾ .

sublimation point كؼطة التسامي 

point de sublimation 

ت عاا وى ظـااده  ضااغط بااا ر  داا دب درجااة حاار رب 

  لصؾبة وضغط  لطقر  لغ زي  دال س لعطحف.

substitution اشتبدال 

substitution 

 ٓش ع ضة ظـ ذرب   و ظـ جمؿقظة  اـ  لاذر ت  

ق جزيء باذرب   ؾػاة  بادون  ي حمعادتؾ ق  لبـقاة 

  لع  ة لؾوزيء.

suction siphonage مّص؛ َثْعب 

siphonage 

 .siphonر جع 

sulfur كزيت 

soufre 

وك ؾ ااف  لذرتااة  16وظاادده  لااذري  Sر اازه  صااارظـ

 20ظـااد  لدرجااة  لـعاابقة وكث ف ااف  32,06 لـعاابقة 

 112,8ة  كصاف ره كؼطالؾـاقع  لػا  و 2,08شؾزتقس 

 شؾزتقس. 444,6اؾق كف  كؼطةشؾزتقس و

summit رأس 

sommet 

Lat: summus=ٕظذ  

  ضّؾع.كؼطة  ل ؼ ء ضؾعغ   و ورتـ ق 

sundial ِمزولة صؿسقة 

cadran solaire 

جفاا ز بعااقط ل حدتااد  لققاات  ثـاا ء  لـفاا ر وذلااؽ 

ظااذ وضااع  ـ شاا  بؿالحظااة طااؾ ظؿااقد  ثباات ق 

ج  .ب لع ظ ت شطح  درَّ

 

super heterodyne receiver مستؼبِؾ مازج 

récepteur superhétérodyne 

جفاا ز  شاا ؼب ل دقجاا ت  لر دتااق مُتاازج فقااف  إلصاا رب 

 دع ؼبؾة ب ه ز ز ت اؾِّقة ثؿ تؿرر  لسدد  لـا حمج ظاز 

  رصح   قشط ثؿ ظز ك صػ ل  ق ج  لصقحمقة.

superconducting كؼؾ فائؼ 

supraconduction 

خ صااة حمظفاار ق بعااض  دااق د اذ  بااردِّت اػ  اا  دون 

درجاااة  حلااار رب  حلرجاااة  ٓك ؼ لقاااة  حم حااارك فقفااا  

  إللؽسوك ت دون  ؼ و ة.

superconducting quantum interference 

device أداة تداخؾ كؿقمي فائؼة الـاقؾقة؛ شؽقيدة 

multi SQUID 

فاا  ؼ  لـ قؾقااة ك ٓكاادتقم  صاااراشاا ء رققااؼ  ااـ ظـ

.  لؾحؼقل  دغـطقعاقة  لضاعقػة جادً   تع عؿؾ  ؼق ًش 

 .SQUID  تعؿك  خ ص رً 

superconductivity كاقؾقة فائؼة 

supraconductivité 

اق ب  ؼ و اة كفرب  قاة  ؼقعاة ق بعاض  داق د ظـاد 

حمزتااده  اػ درجااة قرتبااة  ااـ درجااة  لصااػر  دطؾااؼ. 

ق  لز بااؼ وهاال  ٔن  1911 ك شااػت  لظاا هرب ظاا م 
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 اا دب  وحماادظك درجااة  حلاار رب  ل اال  26 عروفااة ق 

حتاادع دوهناا   لـ قؾقااة  لػ  ؼااة ب لدرجااة  ٓك ؼ لقااة  و 

رز و اقّلر ظا م  لدرجة  حلرجة. وقاد  ك شاػ بقادكق

 خاار  ااـ  لـ قؾقااة  لػ  ؼااة تاادظك     ؾًػاا  كؿًطاا 1986

 لـ قؾقة  لػ  ؼاة  لع لقاة  لدرجاة  ٕن درجاة حر رهتا  

 ظذ بؽثر  اـ  لـ قؾقاة  لػ  ؼاة  لع دتاة  اذ ان درجاة 

 كؾػـ. 100حر رهت   ٓك ؼ لقة حمزتد ظذ 

superconductor كاقؾ فائؼ 

supraconducteur 

 .superconductivityر جع 

supercooling تزيد فائؼ 

sous-refroidissement 

حمزتد   دب اػ    حتت درجة  حلر رب  ل ل حيصؾ فقفا  

حمغر  حل لة حتت  لضغط  لع  د  ولؽـ دون حدوع 

هذ   ل غر   ثؾ حمزتاد شا  ؾ كؼال اػ  ا  حتات كؼطاة 

 ل وؿااد دون  ن ت وؿااد  وحصااقل ح لااة قؾؼااة اذ 

رّج  لعاا  ؾ  و الؼاا ء كثاار ت  ااـ  داا دب   تؽػاال  حق ًكاا

ج  اادًب ح ااك ت وؿااد  لعاا  ؾ دفعااة و حاادب وحمرحمػااع 

درجة حر رحمف اػ كؼطة  ل وؿد. وقد حتدع  ثؾ هذه 

  حل لة  ع با ر تّزد دون  ن ت ؽ ثػ اػ ش  ؾ.

supercritical reactor مػاظؾ فقق احَلِرج 

reacteur supercritique 

ػ ظااؾ كااقوي   عؾعااؾ  ػ ظااؾ كااقوي حياادع فقااف حم

 فقااف لـسوكاا ت حمؽاا ثر  ةؽااقن ث ب ااحم   ي  ت غااذى ذ حمًقاا

  كز  ـ  لق حد.

superlattice صبقؽة فائؼة 

superréseau 

بـقااة حم االلػ  ااـ حمؽاار ر ضبؼ ااغ رققؼ ااغ  ااـ كصااػل 

 ك قؾغ   ؾػغ ثا كة كؾ  ـفام ظدب ك كق س ت.

superposition اكضامم؛ تراكب 

superposition 

ح لة كؿق قاة حمقجاد فقفا  احادى  جلؿاؾ ظـاد    -1

حمالحظ فقف  ح ٓت   امتازب تؿؽاـ  شا هدهت  وهال 

ن ح لة و حدب.   حمـد ج بعضف  ق بعض ح ك حمؽقِّ

 ااع جاازي إلز ح اال  ااقج غ  و  كثاار ل ؽااقتـ  -2

  ق كؼطة.ام إلز حة  لـ جتة ظـ  ج امظف

superposition principle مبدأ آكضامم 

principe de superposition 

 بد  كظري  ػ ده  ن كاؾ ح لاة كؿق قاة هال  كضاامم  -1

ـ  شاا هدهت   ك  ااؾ  ل امشااؽ حلاا ٓت   امتاازب تؿؽاا

 . principle of superposition  وتعؿك  تًض 

 ل ال حمغاذى  خلّطقاة  بد  ق  لاد ر ت  لؽفرب  قاة  -2

بلكثر  ـ  ـبع تـص ظذ  ن  ل ق ر  جل ري ق فرع 

باا ت  ل قاا ر ت  ااـ فروظفاا  تعاا وي  جمؿااقع  ركَّ

 ل ل حيدثف  كؾ  ـبع ق ذلؽ  لػرع ظذ حدب بعد 

حااذف بؼقااة  دـاا بع  ااـ  لااد رب و إلبؼاا ء ظااذ 

  ؼ و  هت   لد خؾقة.

supersaturated solution حمؾقل فقق ادشبع 

solution sursaturée 

اؾااقل حي ااقي ظااذ  كثاار  ااـ  لؽؿقااة  لعظؿااك  ااـ 

 إلصااب ع ق درجااة حاار رب  دااذ ب  لالز ااة حلصااقل 

 عقـاااة غح لاااة  عااا ؼرب(  وتؿؽاااـ  حلصاااقل ظؾقاااف 

ب ل زتد  لبطلء دحؾقل  شبع. وتؽقن هذ   دحؾاقل 

رب صاغرب ذق ح لة ار  عا ؼرب  اذ حمؽػال اضا فة با

 ـ  لبؾقرب ح اك حم بؾاقر  لؽؿقاة  لز  ادب  اـ  داذ ب 

 خ رج  دحؾقل.

supersonic speed ظة فقق الصقتقةشـر  

vitesse supersonique 

 1400ظة  لصقت ق  وق ء   ي شارظة حمزتد ظذ شار

km/hr  ًحمؼرتب . 

supersonics فقق الصقتقات 

la supersonique 
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ت ن  دؿقز عارجزء  ـ ظؾؿ  ل حرتؽ  وق  ل تع لج  ل

ظة  لصااقت ق كػااس شااارظ ت كعاابقة حمػااقق عااارب

ظة شاااروط  ولؽـفاا  حمؼااؾ ظااـ سعااة   ثاا ل شااار ل

   خ.  لصقت  ي سعة

surface density كثافة شطحقة 

densité surfacique 

كؿقاااة  ي يشء ق و حااادب  لعاااطح  ظـاااد   تؽاااقن 

ب ك ظاا م ظااذ هااذ   لعااطح   ثااؾ  لشااحـة    قزًظاا

  لؽفرب  قة  لعطحقة.

surface tension تقتر شطحي 

tension superficielle 

ظااـ قااقى  ئتظفاار ق  لعااطح  حلاار لعاا  ؾ ك صاا صاادّ 

 ل و ذب  ل ل ختضع وا  جزت ا ت  لعاطح  حلار  اـ 

بؼقة جزت  ت  لع  ؾ  لد خؾقة  وحمؽقن اصؾ ف  ظاذ 

كؾ جزيء ك طؿقاة ظاذ  لعاطح  حلار و  وفاة كحاق 

 لااد خؾ  لعاادم وجااقد قااقى حماامثر فقااف  ااـ  قااع 

 جلفا ت   ثاؾ  ي جاازيء د خاع  ف عاعك اػ جعااؾ 

 عاا حة  لعاااطح  حلااار لؾعااا  ؾ صاااغرى  وحمؽعااابف 

 خق ص صبقفة باق ص اش ء  رن  شدود.

 

surface-active agent وشقط ترضقب 

agent mouillant; agent tensio-actif 

ااض  اا  كقؿقاا  ل ظـااد   تضاا ف اػ شاا  ؾ خيػِّ  ركَّ

ققؿة حمقحمره  لعطحل  وهذ  تزتاد  اـ صاػة حمبؾقؾاف 

 ل جع م  ٕخرى.

surge arrester الصقاظؼ واققة مـ  

paratonnerre 

 .arrester كظر 

survey meter  َحْس مؼقاس اد  

compteur de surveillance 

جف ز كّؼا ل حيؿاؾ لؼقا س  إلصاع ع و لؽشاػ ظـاف  

وحتدتااد  عااا قت حمف ق   ااا كـ  لعؿاااؾ  و ق  ظؼااا ب 

 حق دع كقوتة.

survival curve الـجاةمـحـي البؼاء/  

courbe de survie 

 لعضاقت ت  و  دـحـل  لذي حيّدد  لـعبة  د قتاة  اـ 

ظدد  ٕفر د  لذتـ تبؼاقن  حقا ء ق حلظاة  عقـاة بعاد 

 حمؾّؼل جرظة  ـ  إلصع ع.

susceptance ضقاِظقَّة 

susceptance 

ق  Bوتؿثؾااف  لر ااز  Y جلاازء  ل اااقوع  ااـ  لَؼبقلقااة 

 . وو حدهت  شقؿـز.Y=G + jB دع دلة 

susceptibility ِمطقاِظقَّة 

susceptibilité 

 . electric susceptibility كظر 

 .magnetic susceptibilityر جع 

suspension معّؾؼ 

suspension 

ش  ؾ ار   و كس حي قي ظذ جعقامت صؾبة كبارب 

ب شااراػ حّد  لرشقب وحمؽقن  جلعاقامت  لصاؾبة  ـ 

و عؾؼة ق  لع  ؾ بػعؾ ض ق ف   دؽ عبة  اـ  وقوا ن 

  حلر ري جلزت  ت  لع  ؾ.

switch قاضعة 

commutateur; interrupteur 

 مترتره ق د رب. و جف ز ت قح قطع  ل ق ر  لؽفرب  ل 
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switchboard لقحة مػاتقح 

panneau 

لقحاااة رّكبااات ظؾقفااا  جمؿقظاااة  ٕدو ت غ لؼق ضاااع 

و لػق صااااؿ و لعااااد د ت و داااار بط( لؾاااا حؽؿ ق 

  لد ر ت و ل قصقالت  لؽفرب  قة.

switching تبديؾ 

commutation 

 و فصاؾ  خلطاقط  و حمػقاة  و  لاد ر ت  حتؼقؼ وصاؾ

  لؽفرب  قة بعضف  ببعض.

symmetry تـاطر 

symétrie 

Lat: symmentria=حمـ طر 

ب لـعبة اػ كؼطة  و اػ  ع ؼقؿ  و   تؽقن  لشؽؾ   ـ طرً 

 ـ  لشؽؾ حمؼ بؾف  كؼطة  Aاػ  ع ق اذ  ك كت كؾ كؼطة 

تؽقن بعده  ظاـ  لـؼطاة  و ظاـ  دعا ؼقؿ  و  'A خرى 

ظاـ هاذه  لـؼطاة  و  Aبعد  لـؼطاة   ظـ  دع قي  ع وتً 

هااذ   دعاا ؼقؿ  و هااذ   دعاا قي. وتؼاا ل ظااـ  لـؼطااة  و 

ب( ااااقر غ (  ركاااز  ل ـااا طر غ دعااا ؼقؿ  و  دعااا قيال 

 ج(  ع قي  ل ـ طر ظذ  لسحمق .غ ل ـ طر 

symmetry axis حمقر تـاطر 

axe de symétrie 

 .axis of symmetry كظر 

synchro-cyclotron شقؽؾقترون تزامـي 

synchrocyclotron 

ع عاارع د  ري لؾوعقامت ت ـ قص فقف  لاسدد  دعار 

لق ز  ـ  ع دور  لدور ن  د ز تد دوؿقظة  جلعاقامت 

ظة  لـ حمج ظـ حمز تد ك ؾة  جلعقامت ظـاد   حمبؾاغ عار د

تع  لزوحمقكاا ت عااارظ ت كعاابقتة. وتعاا عؿؾ ل شااار

 و لدوحمروك ت و جلعقامت  لػ .

synchronisation ُمزاَمـة 

synchronisation 

حمؼـقة حم قح  ر صػة حمردد هز ز  ع حمردد هز ز  خر. وجيا  

ٓ حمزتد ظذ ش ة.   ن حمؽقن كعبة  لسددتـ بعقطة و

synchronism تزامـ 

synchronisme 

Gr: sunkhronismos=حمز  ـ 

 ط هرحمغ دورت غ  و  كثر.حمط بؼ  لسدد بغ 

synchronous متزامـ 

synchrone 

Gr: sunkhronos=ز  ـ   

 .synchronismر جع 

synchrotron شـؽروترون 

synchrotron 

تع عاااارجفااا ز الؽاااسوخ حؾؼااال  لشاااؽؾ  عاااّد ل 

 جلعقامت  دشحقكة غ ثؾ  إللؽسوكا ت( اػ ض قا ت 

ااف  جلعااقامت حؼااؾ  غـطق دوري عااال كباارب. وتقجِّ

ظة  جلعااقامت  ظااذ حااغ جيااري شااار  ااز  ـ  ااع 

تعف  ظذ ضاقل  عا ر د  اري ث بات  لؼطار ظادب عارحم

  ر ت بػعؾ حؼؾ كفرب  ل حمردده ر دتقي ث بت.

 

synthesis تركقب؛ ختؾقؼ 

synthèse 

Gr: sunthesis=  ًوضع  ٕصق ء  ع 

ك ت بعضف   ع بعاض   ظؿؾقة جيري فقف  جتؿقع  دؽقِّ

 لبعقطة اػ  درّكب ت   و  اـ  صارك ٓك ؼ ل  ـ  لعـ 

 .  ق د  رّكبة اػ  ق د  رّكبة  كثر حمعؼقدً 
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syringe حِمَْؼـة 

syringue 

 د ب حم ؽقن  ـ  شطق كة ت حارك د خؾفا   ؽابس وق 

هن ت ف  ابرب جمّقفة  حم قح شح  ش  ؾ  و ا ز با دّص  

  و حؼـف ب لضغط.

system  جمؿقظةمـظقمة؛ مجؾة؛  

système 

Gr: sustema= رّك  

جمؿقظااة  ااـ  ٕجفاازب و ل وفقااز ت و ٔٓت ذ ت 

ورب لاااـػس ضااااروطااا  ػ   ؾػاااة  وٓ ختضاااع ب ل

عة ل مدي وطقػة  عقـة.   لؼق كغ   ملَّػة  و جمؿَّ

system of reference مجؾة مرجعقة 

système de référence 

 .frame of referenceر جع 

system of units (C.G.S.) 

 مجؾة القاحدات السغثقة

système d'unités (C.G.S.) 

جمؿقظة و حد ت حمع ؿد  لعـ ؿس و لغر م و لث كقاة 

و حااد ٍت  ش شااقًة وحمشاا ؼ  ـفاا  باا قل  لق حااد ت 

  لػقزت  قة.

systematic error خطل كظامي 

erreur systématique 

ظااـ  لااة  لؼقاا س  ت ؽاارر ب ك ظاا م    خطاال تااـوؿ ا لًباا

وجي   ٓك با ه القاف وحمصاحقحفأ كالن تؽاقن حمادرتج 

 عطرب  لؼق س ار  ـ ظؿ فقعب  حمؽر ر  خلطل كػعف 

ح هااذ   خلطاال بؿؼ ركااة   فااام حمؽاارر  لؼقاا س. وتصااحَّ

 حمدرتج  دعطرب بؿعطرب ظق رتة.

*   *   * 
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table جدول 

table 

كت  ج ج الؼق جس احل اب   جب  ّؿع ة سمؽمشمق     ة م ـدمؿقع 

، مثؾ ضمدحلل   رقمة حلي  ررؿمقد ي ؿح سمجلرضمقع إلقفج سم

 ب احل ضمداحلل الثقاسمت احل اجلداحلل الؾقغجرمتقة.ض رال

table of elementary particles 

 جدول اجلسقامت األولقة

table des particules élémentaires 

ك  جت الـ  قاة حلاجل   ق ت  ضم  دحلل يم  تؿؾ قم  غم مؽقل

 𝜋الـجدمة مـ التػجقمالت الـقحلية مث ؾ ضم  ق ت سم ج  

 حلغػمهج. Σحلؾمقغ  

tachometer ظة الزاوّيةسـرمؼقاس ال  

tachymètre 

قمـف    ج  اقمة دحلران حم    رب مع    ؼّمر ؾم     رضمف    جز لؼق    جس 

قمجت أكق  ة احل     رسمجلدحلرات/الدققؼ  ة. حله  ق يؼ  قس ال

 اك ط مقؽجكقؽقة احل كفرسمج قة احل إلؽؽمحلكقة.اعمتقؾمطة. حللف 

 

tagged atom ة موشومة  ذرَّ

atome marqué 

ذرة ممّعة، لذا يؿؽـ اقتػجء اصمرهج ذم قمؿؾق ة كقؿقج ق ة 

 احل غػمهج.

tandem electrostatic generator 

 ع تراددمسـرم

accélerateur tandem 

يؿؽ ـ مض جقمػة ع مـ كقع مقلد فجن دحل غ را    رم

 قمة فقف.  رـمجقة إيقكجت اعم

tangent طل الزاوية؛ مماس 

tangente 

Lat: tangent=مالمس 

 ك بة ضمق  الزاحلية إمم دمق  الزاحلية.  -1

ـٍ يؿ ّس مـحـ -2  جقر حلصػ م تؼقؿ احل م تٍق احل مـح

ا  يتؼ  جـمع مع  ف ذم كؼطت  لم مـطبؼت  لم  جاحل ؾم  طحر 

 القاطمدة قمغم إظمرى.

tangent galvanometer غؾػاكومس الظل 

galvanomètre de tangent 

مؼقجس غؾػجين ذحل مغـطقس متح رب، يقع ع سمحق ث 

 اـم ردر  جمتـجؾمبر   ل يؽقن فمؾ زاحلية آكحرا  اعمغـطق

إٓ  جمع ؿمدة التقجر اعمؼقس. حلهق كجدر آؾمتع ل طمجلقر 

بة إفؼقة لؾحؼؾ اعمغـطق  ع ل.إر  ل لؼقجس اعمركل

tangential acceleration تسارع ممايس 

accélération tangentielle 

ب  ة مّتِج   متح  رٍب  الت   جرع قم  غم اعم   س عم   جرِ  فِ مركل

سمحركة مـحـق ة. حله ق يع ؼّم قم ـ شمغ ػم الؼقؿ ة اجلؼمي ة 

 قمة.  رعمتجف ال

tangential plane ادستوي ادامس 

plan tangent 

 .meridian planeاكظر 

tantalum تاكتالوم 

tantale 

 73حلقم دد  ال ذر   Taكقؿق ج ل فؾ ز  رم ز   ص رقمـ

، يمبف مظف ر  الػض ة 180,95حلكتؾتف الذرية الـ بقة 

إمم الزرق  ة، قم  جزم الؽثجف  ة  احل البالشم  بـ حليؿق  ؾ قؾ  قالر 
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  2996 اة اكص   فجر  قمجلق   ة ضم   در كؼط   ، 16,6الـ    بقة 

 150، مؼ  جحلل لؾعقام  ؾ الؽقؿقج ق  ة    ت ؾم  ؾزيقس

اعمص جسمقح  . ي تعؿؾ ذم صـع اؾم البدرضمة ؾمؾزيقس

 اعمتقهجة حلذم اضمزاء مـ اعمػجقمالت الـقحلية.

target هدف 

cible 

م  جدة معّرع  ة لؾؼ  ذ  سمججل   ق ت احل لؾتم  عقع سمغق  ة 

 ص   رإصم  جرة شمػجقم  ؾ ك  قحل . حلق  د شمؽ  قن قطع  ة م  ـ قمـ

معلم شمتع ر  بزم ة ضم  ق ت مم حقكة احل معتدل ة 

 ص  ر، فتحدث سمقـفج افعجل متبجدلة حلشمـتج قمـججكفرسمج قر 

 ضمديدة احل إصدارات إؿمعجقمقة.

target theory كظرية اهلدف 

théorie de la cible 

طمص قل اذّي جت إؿم عجقمقة يؽ قن شم قزع     ركظرية شمػ

 .اعمـجـمؼذم  الطجقة اإلؿمعجقمقة اعمؿتصة غػم مت جحلٍ 

Taylor's series سؾسؾة تايؾورمت  

série de Taylor 

حلف  ؼ مت ؾ   ؾة    طم  قل الـؼط  ة       دال  ة م   رك

 هق:  طمّدهج ذحل اعمرشمبة 

(
 

  
)        

          

  اعمم   تؼ ذا اعمرشمب   ة         طمق   ث يؿث   ؾ الرم   ز 

 .    لؾّدالة 

 TE TE waveادوجة 

onde TE 

 .transverse electric waveراضمع 

technetium َتؽـقسقوم 

technétium 

Gr: tekhnetos=صـعل 

حلقم دد   Tcرم ز   ض  ل،فؾ ز  مم ع رم جد  ف ص رقمـ

، اكظ ػمر  14، ل ف 98,90، كتؾتف الذرية الـ بقة 43الذر  

مم  ع اص  طـع م  ـ ق  ذ  اعمقلقب  دن  ص   رحله  ق احلل قمـ

، حلكثجفتف الـ بقة oC 2200ة اكصفجر  كؼطسمجلدحلشمػمحلن. 

. ي   تعؿؾ ٓقتػ  جء إصم  ر (قّػ  جءا حلل  ف ظم  قا  11,50

ؾ الؽقؿقج ل.  الـجقؾقة الػج ؼة، مثبلط لؾتلكُّ

technic تِْؼـقة؛ ضريؼة 

technique 

 شمطبقؼ اعمعرفة العؾؿقة قمغم إكتجج ال َؾع حلاخلَدمجت.

telecommunication اتصال ظن ُبعد 

télécommunication 

كؾ إرؾمجل احل سمث احل اؾمتؼبجل قمـ سُمع د لؾعالم جت احل 

اإلؿمجرات احل اعمؽتقسم جت احل الص قر احل إص قات احل 

كظؿ  ة اعمعؾقم  جت، مف    شمؽ  ـ ـمبقعتف  ج، سمقاؾم  طة إ

ية احل غػمه   ج م   ـ ص    رال    ؾؽقة احل الراديقي   ة احل الب

 إكظؿة الؽفرـمق قة.

telegram برققة 

télégramme 

حمتقى اشمصجل مرؾَمؾ سمجإلسمراق ال  ؾؽل احل الرادي ق  

سمجؾمتع ل شمرمقز متػؼ قمؾق ف ممل ػ م ـ كبض جت شمق جر 

كفرسمج ل قص ػمة حلـمقيؾ ة شم  ؿك الـؼ جط حلاخلط قط، 

مرشمب   ة متث   ؾ طم   رحل  ا ج   جء.   ّؿع   ة ذم دمؿقع   جت

 سممػرة مقرس. جحلي ؿك غجلبر 

telegraph َقة  ِمْزَ

télégraphe 

ضمفجز يتقح آشمصجل قمـ سُمعد سمجؾمتع ل ؿمػرة م قرس 

 احل غػمهج.

telemeter اس ظن ُبعدقؼم  

télémètre 

كدرضم ة اب رارة سُمعد قمـ  جفقزيج قر  امؼدارر ضمفجز يؼقس 

 .حلالضغط

telemetry الؼقاس ظن بعد 

télémesure 
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ة شمت قح الؼ راءة قم ـ سُمع د عمعطق جت ضمف جز قق جس، قشمؼـ

حلإرؾمج ج مـ مؽ جن إضم راء التج جرب إمم مؽ جن  ظم ر 

 سمعقد، قمـ ـمريؼ إؿمجرة  ؿؾ كتج ج الؼقجس.

teleobjective ِجْسؿقة التصوير ظن ُبعد 

téléobjectif 

حلص غػمة الػتح ة،  ضم ؿقة شمصقير كبػمة البُعد اعمحرق ل

ق   جدرة قم   غم شمؽب   ػم الص   قرة، حلشم    تعؿؾ ذم شمص   قير 

 .telephoto lens جإضم جل البعقدة. شم ؿك ايضر 

telephone هاتف 

téléphone 

 .telephone setاحل  phoneاكظر 

telephone set جفاز هاتف 

appareil téléphonique 

م  ـ  جـػ  ذ إمم ؿم  بؽة هجشمػق  ة، يتؽ  ّقن اؾمجؾمر  يضمف  جز 

م تؼبؾ حلمرؾم ؾ حلشمرشمقب ة ٓؾم تع ل إرق جل، حليت قح 

آشمص  جل إمم م   جفجت سمعق  دة. رت  ق  مرؾم  ؾف قم  غم 

ل إم قاج الص قشمقة إمم جمؽرفقن كرسمقين (غجلبر  ا ر قل

إمم  جاحل ٓؾم   ؾؽقر  جكبض   جت كفرسمج ق   ة شمـتؼ   ؾ ؾم   ؾؽقر 

اعم   تؼبؾ طمق  ث ُيع  جد  قيؾف  ج، قم  ـ ـمري  ؼ غم  جء 

 شمقة.طمديد  دمعؾف هيتز، إمم امقاج صق

telephoto lens ظدشة تصوير ظن ُبعد 

lentille téléphotographique 

 .teleobjectiveاكظر 

teleprinter ضابعة ظن ُبعد 

télétype 

 ـمجسمعة شم تؼبؾ الؼمققجت شممبف ألة الؽجشمبة.

telescope ِمؼراب؛ راصدة 

télescope 

ضمفجز مع ّد لتم ؽقؾ اظمقؾ ة ص حقحة مؽ ؼّمة حلمؼّرسم ة 

ذم قمؾ  ؿ الػؾ  ؽ  جالبعق  دة، ي   تعؿؾ غجلبر  لألضم   جل 

لرصد الؽقاك  حلالـجقل. حلهق يت للػ م ـ ضم  ؿقة 

إم  ج ان شمؽ  قن م  ر ة مؼع  رة كب  ػمة الؼط  ر ذم الرص  د 

دمؿعجن  ع ل،الػؾؽل احل قمدؾمة مؼرسمة ذم الرصد إر

الض   قء م   ـ اجل    ؿ اعمرص   قد القاق   ع ذم الال جي   ة 

 حلشمرؾمالكف إمم العقـقة لتمؽقؾ اخلق جل. ي  جحل  شمؽب ػم

الراص  دة ك   بة الُبع  د اعمحرق  ل لؾج   ؿقة إمم الُبع  د 

 اعمحرقل لؾعقـقة.

telethermography تصوير حراري ظن ُبعد 

téléthermographie 

الدٓلة قم غم درضم جت اب رارة احل شم  جقؾفج لألم جكـ 

 البعقدة احل التل ٓ يؿؽـ القصقل إلقفج.

television ؛ تؾػزيونتؾػزة؛ تؾػاز  

télévision 

لب  ث اعمعؾقم  جت سمجلص  قت حلالص  قرة قم  ـ كظ  جل  -1

ـمريؼ  قيؾفج إمم إؿم جرات كفرسمج ق ة صم ؿ إرؾم ج ج 

احل سمِِؽب  جٍل إمم م   تؼبالت سمعق  دة طمق  ث  جٓؾم  ؾؽقر 

 ايؿؽـ اؾمتعجدة ه ذ  اإلؿم جرات حل قيؾف ج   ددر 

 إمم صقت حلصقرة. 

ضمف   جز ٓؾم   تؼبجل إؿم   جرات الب   ث الالؾم   ؾؽقة  -2

 سمجلصقت حلالصقرة.

telluric lines  أرضقة دم ضقف الشؿسخطوط  

raies telluriques 

Lat: telluris=اريض 

ا ُّ قمص   جسمجت احل ظمط   قط ـمقػق   ة شمقضم   د ذم ـمق   ػ 

المؿس احل كجقل اظم رى كجؿم  ة قم ـ امتص ج  اجل ق 

 لضق فج.ع ل إر

tellurium تقؾوريوم 

tellure 

Lat: tellus= ار 

، قم دد  Teسم قط صؾ  رمجد  ٓم ع، رم ز   ص رقمـ

، كثجفت  ف 127,61حلكتؾت  ف الذري  ة الـ   بقة  52ال  ذر  

، م ـ ـمج ػ ة oC 450اكص فجر   كؼط ةحل 6,24الـ بقة 
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الؽؼميت، حليمبفف ذم ظمقاصف الؽقؿقج قة. ي تعؿؾ ذم 

ص  ـع الػ  قٓذ ال  ذ  ٓ يص  دا حلذم اعمؼّقم  جت الت  ل 

، حله ق يم بف ال  قؾـققل oC 300شمعؿؾ فقق الدرضم ة 

تؿت  ع طمت  ك لقؼ  جل إ     اظم  قان، ل  ذلؽ فف  ق ي اكث  ػمر 

 سمخقا  كصػ كجقؾقة.

 TEM TEM waveادوجة 

onde TEM 

 .transverse electromagnetic waveراضمع 

temperature درجة احلرارة 

température 

Fr: température=درضمة ابرارة 

درضم  ة ؾم  خقكة احل سم  رحلدة ضم   ؿ احل حلؾم  ط حله  ل 

ققجس متقؾمط ـمجقة اجل ق ت ابركقة ذم قمقّـ ة م ـ 

سمقاطم دات م ـ ال درضمجت م  ّ ة قمـفج  ااعمجدة، معؼمر 

 ذم ؾمّؾؿ معقجر .

temperature coefficientُمعامل درجة احلرارة 

coefficient de température 

إمم  معّدل شمغػم مؼدار فقزيج ل كجلتؿدد الطقزم م ثالر 

شمغ  ػم درضم  ة اب  رارة، حله  ذا يعـ  ل ان اعمعجم  ؾ ه  ق 

ققؿة التغػم الـ بل ابجصؾ ذم الط قل لؽ ؾ درضم ة 

 ة حلاطمدة.طمرار

temperature of neutrons 

 درجة حرارة الـسوكات

température des neutrons 

 جدرضمة ابرارة اعمقزقمة قمغم طممد مـ الـؽمحلك جت حلفؼر 

لتقزي   ع مؽ    قيؾ، ال   ذ  يتحؼ   ؼ قمـ   دمج شمبّط   ل 

الـؽمحلكجت سمـقى اعمفدئ ذم مػجقمؾ ك قحل ، إمم ان ي تؿ 

الت  قازن اب  رار  م  ع ه  ذ  الـ  قى. حلقمـد   ذ شمم  ّبف 

الـؽمحلك  جت سمجزي   جت الغ  جز فتؼ  ّدر الطجق  ة اعمتقؾم  طة 

 لؾـؽمحلكجت سمججل داء 
 ⁄ ، حلشمؼ ّدر الطجق ة اعمؼجسمؾ ة   

ٓر   رلؾ صمجسمت ة   ، طمق ث   داء سمججل  قمة إكث ر اطم ت 

 درضمة ابرارة سمجلؽؾػـ.  سمقلتزمجن حل

temperature reactivity coefficient 

 معامل التػاظؾقة احلراري

coefficient thermique de réactivité 

ك   بة شمغ  ػم التػجقمؾق  ة عمػجقم  ؾ ك  قحل  إمم شمغ  ػم درضم  ة 

 ابرارة اعمتقؾمطة الذ  شم ببف.

temperature scale  درجات احلرارةُشؾَّم  

échelle de température 

كظجل اصطالطمل لتعقلم درضمجت ابرارة سمجٓؾم تـجد إمم 

فمجهرة فقزيج قة شمتغػم مع الدرضمة، مثؾ التؿدد اب رار  

لؾ قا ؾ حلالغجزات. حلفقف ختتجر كؼطتجن صمجسمتتجن شمؼ جسمالن 

درضمت   ل طم   رارة حليؼ    ؿ الػجص   ؾ سمق   ـف  إمم اق    جل 

 طمرارة حلاطمدة.مت جحلية ي ؿك كؾ مـفج درضمة 

temporal coherence ترابط زمـي 

cohérence temporelle 

ممّقز مـبع عق ل شمصدر فقف مجقع الػقشمقكجت متػؼ ة ذم 

الط   قر، حليظف   ر ذل   ؽ ذم ع   قؼ الع   ر  الطقػ   ل 

 لؾحزمة الصجدرة.

temporary magnetism مغـطقسقة ممقتة 

magnétisme temporaire 

ذم طمؼ  ؾ  امغـطق   قة يؽت   بفج ضم   ؿ م  ج دال مقضم  قدر 

هج سمت مف ج قمـ دمج خي رج م ـ   رحليؽجد خي   ل،مغـطق

 ابؼؾ اعمؿغـِط، مثؾ  ردث لؾحديد الؾلم.

tensile strength مؼاومة الشد 

résistance à la traction 

مؼجحلمة قمّقـٍة مـ مجدة ختضع لؼ قة ؿم د سمجدم ج  ـمق  ج، 

  الـظر قمـ ا  فتؾ احل عغط احل قّص. حلشمؼ در ص رسم

عمجدة مج سم لكؼم ق قة شم  تطقع ان شمتحؿؾف ج مؼجحلمة المد 

 العّقـة قبؾ ان شمـؼطع.

tensile stress إجفاد الشد 

contrainte de traction 

ك بة الؼقة اعممصمرة ذم ضم ؿ سمجدم جٍ  معجم ٍد عمؼطع ف، إمم 
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م جطمة هذا اعمؼطع حليؼجس سم جلـققشمـ قم غم اعم ؽم اعمرسم ع 

 
  ⁄. 

tensiometer مؼقاس التوتر السطحي 

tensiomètre 

ضمف  جز لؼق  جس الت  قشمر ال   طحل ل   ج ؾ حلذل  ؽ قم  ـ 

ـمريؼ ققجس الؼقة الالزمة ٓكت زاع طمؾؼ ة ذات اسمع جد 

 حمددة مـ ؾمطح ال ج ؾ.

tension صد، توتُّر 

tension 

Lat: tendere= ّيمد 

حمجحلل  ة ق  قشملم مت   جحليتلم حلمتعجك   تلم ك  ؾ حلاطم  دة 

م  ـف  م   ّؾطة قم  غم اطم  د ـم  رذم قض  ق  حلشمعؿ  الن ذم 

 إمم شمطقيؾف. جقل الؼضق  ؾمعقر مـحك ـم

tensor ُموتِّر؛ تـسور 

tenseur 

عمػفقل اعمّتج ف، يع ّر  ذم  يمؽؾ شمعؿق ر ع ل كقجن ريج

   سمع  دد م  ـ اعمرّكب  جت ي   جحل   اسمع  در  nف  راذ ذ  

رشمب  ة اعم  قشّمرا حلص  ػجشمف م   تؼؾة قم  ـ مجؾ  ة   (طمق  ث 

 اعمحجحلر اإلطمداصمقة اعمختجرة.

tensor force  موتِّرةقوة تـسورية؛ قوة  

force tensorielle 

، (nucleons)ققة كقحلية غػم مركزية شمـمل سملم كؽؾقكلم 

حلٓ شمتققػ فؼ ط قم غم البع د سمق ـف ، حلإك   قم غم التقضمق ف 

 الـ بل لؾ بقـلم، حلقمغم اعمتّجف القاصؾ سمقـف .

terbium تِْرْبقوم 

terbium 

 65حلقم دد  ال ذر   Tbكقؿقج ل فؾ ز  رم ز   ص رقمـ

ة اكص   فجر  كؼط   ، 158,92حلكتؾت   ف الذري   ة الـ    بقة 

 احلهق مـ إشمرسمة الـجدرة، كمقط ضمدر ؾمؾزيقس  1358

قمـ  د شمعرع  ف لؾف  قاء احل إك   جلم ل  ذلؽ رػ  ظ ذم 

 حلؾمط ظمجمؾ.

terminal ِمطراف 

terminal 

ضمف جز مرسم  قط سمم  بؽة اشمص جٓت، ي   تعؿؾ إلرؾم  جل 

حلاؾم   تؼبجل إؿم   جرات  ؿ   ؾ معطق   جت. حليع   ّد م   ـ 

ضمف    جز ا     جشمػ حلالطجسمع    ة قم    ـ سُمع    د  اعمط    جريػ

 حلضمفجز التؾػجز حلغػمهج.ص ل حلابجؾمقب المخ

terminal velocity ظة حّديةشـر  

vitesse limite 

 جقمة العظؿك الت ل يبؾغف ج ضم  ؿ ي  ؼط ؾم ؼقـمر   رال

قمة    رذم ا قاء حلي تؿر سمعدهج سمجل ؼقط هب ذ  ال اطمرر 

 حلشمـطبؼ كذلؽ قمغم ضم ؿ ي ؼط ذم ؾمج ؾ.

ternary critical point كؼطة حِرجة ثالثقة 

point critique ternaire 

Lat: ternarius=صمالصمل 

كؼطة مـ خمطط ابجلة عم جدة م ج،   دد درضم ة اب رارة 

حلالض   غط الؾت   لم شمت   قازن قمـ   دةج طم   جٓت اعم   جدة 

 الثالث: الصؾبة حلال ج ؾة حلالغجزية.

ternary fission اكشطار ثالثي 

fission ternaire 

الـقحل  كجدر، شمـؼ ؿ الـقاة فق ف إمم كؿط مـ آكمطجر 

 صمالث ؿمظجيج يؿؽـ ان شمؽقن إطمداهج كقاة ظمػقػة.

terrestrial radiation إصعاع أريض 

rayonnement terrestre 

إؿم  عة الؽفرـمق   قة الص  جدرة قم  ـ الغ  ال  اجل  ق  

 حلقمـ ؾمطح إر  حلهل شمجسمعة لدرضمة ابرارة.

terrestrial magnetism مغـطقسقة أرضقة 

magnétisme terrestre 

اعم رشمبط    ل  ؿققمة أصمجر الـجدمة قمـ ابؼ ؾ اعمغـطق

كلك ف    ل سمجلؽرة إرعقة. حليعتؼم هذا ابؼؾ اعمغـطق

مقضمقد ذم مركز إر    ل كجشمج قمـ قضق  مغـطق

حلممتد قم غم ـم قل حم قر دحلران إر ، م ع اك ف رق د 
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ا. 11,5o ج(طمجلقر   30oقمـ  ف سمؼ  در كب  ػم ق  د يص  ؾ إمم 

ذم ادم ج  ع  ل إر   ل الؼط  اجلـ ق  اعمغـطقحليؼع 

الؼط  الم  زم اجلغ راذم. (حله ل كجدم ة قم ـ شمق جرات 

   ذم الؾ  ال ج ؾ لألر ا.  ركفرسمج قة شم

tesla تِسال: واحدة التحريض ادغـطقيس 

tesla 

حله ل  Tالدحللقة رمزهج   ل حلاطمدة التحريض اعمغـطق

ق ؼم حلاطم د ػاعمؼ درة سم  ل شم جحل  كثجفة التدفؼ اعمغـطق

قمغم ؾمطح م  جطمتف م ؽم مرسم ع  جمقّزع سمجكتظجل حلكجفمؿقر 

       ن إحلاطمد ا  
  . 

Tesla coil ِمؾف تسال 

bobine Tesla 

 ِمؾػ ي تعؿؾ لتقلقد ضمفقد قمجلقة سمؽمددات قمجلقة.

 

test اختبار 

test; essai 

قمؿؾقة فقزيج ق ة احل كقؿقج ق ة ف د  إمم شمعق لم ص ػجت 

 خمتؾػة جل ؿ مج (اعمؼجحلمة احل اعمرحلكة...ا

test reactor مػاظل اختبار 

pile d' essai 

ٓظمتب   جر ؾم  ؾقب اعم   قاد  جمػجقم  ؾ مص   ؿؿ ظمصقصر  

ك  جت سمت  لصمػم شم  دفؼ م  ـ الـؽمحلك  جت احل إؿم  عة  حلاعمؽقل

 حلط ابرارية عمػجقمؾ قمجد .م رغجمج حلذم ال

testing by colours اختبار باأللوان 

essai par couleurs 

اظمتب   جر     ر  سمجؾم   تع ل الؾف     لتع   رُّ  سمع   ض 

الػؾزات، حلهق مبـل قمغم ان الض قء الص جدر قم ـ ا  

ل  ف ـمق  ػ حلطمق  د قمـ  د م  رحلر  ذم اعمطق  ج .  ص   رقمـ

فعـدمج يقعع اطمد إمالح اعمعدكقة ذم     مص بجح 

ذم الؾف  .  اممقزر  جسمـزن، شُمـتج إيقكجت الػؾزية فقف لقكر 

 -مص   ػر ض    رل، اظمحلم   ـ امثؾ   ة ذل   ؽ: الب   جريق

 ض     رالـح    جس، اظم -الؽجل     ققل، ار    ر سمرشمؼ    جزم

 مؾح الطعجل، اصػر ؿمديد. -زمرد 

tetragonal lattice صبقؽة رباظقة 

réseau tétragonale  

Gr: tetragonon=رسمجقمل الزحلايج 

ؿمبقؽة سمؾقريٌة حمجحلُر اخلؾقِة القاطمدة فقفج متعجمدة ف ق  

ذم الط  قل  سمقـف  ج. يت   جحلى حم  قران م  ـ حم  جحلر اخلؾق  ة

 حلخيتؾػ الثجلث قمـف .

tetrahedral molecule 

 جزيء بـقته رباظقة الوجوه

molécule tétraédrique 

ضم  ز ء شمتؽ  قن سمـقت  ف م  ـ ذرة مركزي  ة شمؼ  ع ذم مرك  ز 

رسم   جقمل القضم   ق  م   ع ذرات ٍسم   دا ؾ شمؼ   ع ذم ر حلس 

 .CH4رسمجقمل القضمق ، مثؾ سمـقة غجز اعمقتجن 

tetrahedron رباظي الوجوه 

tétraèdre 

متعدد القضمق  لف ارسمعة حلضمق  مثؾثقة. حله ق مـ تظؿ احل 

قمـدمج شمؽقن مجقع حلضمقهف  غػم مـتظؿ، حليؽقن مـتظ ر 

مثؾث  جت مت   جحلية إع  الع حلشمؽ  قن مجق  ع طمرحلف  ف 

 مت جحلية. ففق هرل مثؾثل مـتظؿ.

tetrode ِصامم رباظي ادساري 

tétrode 

ص ل مع شم خلم ايقين فق ف ارسمع ة م  جٍر، حله ق يم بف 

ى راسم ع ه ق    رلثالصمل اعم جر  مع إعجفة مالص ل ا

ؿ،  ؿمبؽة طمجضمب ة شمقع ع سم لم اعمص عد حلؿم بؽة ال تحؽُّ
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يلم حلسم  ذلؽ     رسمغق  ة إكؼ  ج  ال   عة سم  لم ه  ذيـ اعم

يتح ـ اداء الص ل كؿضخؿ احل هزاز قمـد الؽمددات 

 .جالعجلقة. حليؽقن كؿقن المبؽة ابجضمبة فقف صمجسمتر 

thallium تالقوم 

thallium 

Gr: thallos=سمرقمؿ اظمض ر 

 81قم  دد  ال  ذر     رم  ز  كقؿق  ج ل فؾ  ز   ص   رقمـ

 صمؼ  قالر  احليعت  ؼم فؾ  زر  204,37حلكتؾت  ف الذري  ة الـ   بقة 

ك    بة  oC 303ة اكص   فجر  مـخػض   ة كؼط   حل جك    بقر 

غرال ذم كؾ ـمـ مـف ج.  1ة إرعقة م رحلضمقد  ذم الؼ

سمطبؼ   ة اك    قد حلاقق   ة.  جيتلك    د ذم ا    قاء ؾم   طحقر 

 ي تعؿؾ ذم ال بج ؽ.

theodolite تقودولقت؛ ِمزواة: جفاز ققاس الزوايا 

théodolite 

Lat: theodelitus=مؼقجس زحلايج 

ية شمتؽ  ّقن م  ـ مؼ  راب مرك    قم  غم قجقم  دة ص   راداة سم

يت  قح ل  ف طمري  ة ابرك  ة طم  قل  جصمالصمق  ة الؼ  قا ؿ شمركقبر  

حلإفؼل مع ؾمالمل مدّرضمة سمحق ث ؾم ل اعمحقريـ الرا

يؿؽـ ققجس زاحليتل ال  ؿت حلآرشمػ جع. حلشمدر جشم ف 

دققؼ  ة طمت  ك إك  ف يؼ  قس اضم  زاء الدرضم  ة. ي   تعؿؾ ذم 

 إرصجد اجلقية حلذم اعمالطمة حلالرصد.

 

theorem of parallel axes 

 كظرية ادحاور ادتوازية

théorème des axes parallèles 

 .parallel axis theoremاكظر 

theoretical physics فقزياء كظرية 

physique théorique 

ف  رع م  ـ الػقزي  جء ي  درس الظ  قاهر الطبقعق  ة هب  د  

 صقجغة معجدٓت ريجعقة  ؽؿفج.

theory كظرية 

théorie 

Gr: theoria=شملمؾ 

ذم اعمججل التجريبل يؽقن لؾـظرية معـك حلطمقد حمّدد، هق 

حلالتعريػ جت حلاعمؼؽمطم جت  ؿققمة اعمػجهقؿ حلالؽمكقب جت 

اعمتصؾ سمعضفج سمبعض اعمـتفقة إمم حلضمفة كظر كظجمق ة قم ـ 

الظجهرة مع  ديد العالقجت التل شم رسمط سم لم اعمتغ ػمات. 

 فد  الـظرية إمم شمػ ػم الظجهرة حلالتـبم هبج.

thermal agitation هقجان حراري 

agitation thermique 

ذم كجقؾ،  طمركجت قممقا قة شممدهيج اإللؽؽمحلكجت ابّرة

حمدصمة إؿمجرات عجقج شمصبح حم قؾمة قمـدمج شمؽ قن 

 قمـد مدظمؾ مضخؿ قمجزم الؽ  .

thermal analysis حتؾقل حراري 

analyse thermique 

 ؿققم  ة التؼـق  جت التحؾقؾق  ة الت  ل شمقع  ع سمجؾم  تؿرار 

عمراقبة التغ ػمات الػقزيج ق ة حلالؽقؿقج ق ة الت ل شمص ق  

 .جدةر احل كؼصجكر قمّقـة مج قمـدمج شمتغػم درضمة طمرارفج زيج

thermal bond وصؾة حرارية 

joint thermique 

حلص  ؾة ضمق  دة التقص  قؾ اب  رار  ذم مػجقم  ؾ ك  قحل ، 

ُ ؼؼ اك ؼم كؼ ؾ طم رار  سم لم حلق قد اعمػجقم ؾ الـ قحل  

 حلغؿد اب ية.
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thermal breeder reactor 

 مػاظل ولود بالـسوكات احلرارية

pile surgénératrice à neutrons thermiques 

مػجقمؾ حللقد (يقّلد اكثر ممج ي  تفؾؽ م ـ القق قدا شُمبّط ل 

يعة اعمتقللدة مـ آكمطجر اعمت ؾ  ؾ   رفقف الـؽمحلكجت ال

 قمـ ـمريؼ مفدئ هق اعمجء احل اعمجء الثؼقؾ احل الغرافقت.

thermal capacity شعة حرارية 

capacité thermique 

كؿق  ة اب  رارة الالزم  ة لرف  ع درضم  ة طم  رارة كتؾ  ة م  ج 

مطؾؼ  ة حلاطم  دة. حلشم   جحل  ضم  داء الؽتؾ  ة ذم درضم  ة 

 ابرارة الـققمقة لؾ دة.

thermal conduction كؼل حراري 

conduction thermique 

ـمريؼة اكتمجر ابرارة ذم ضم ؿ، مـ كؼجط ؾم جظمـة فق ف 

إمم كؼجط اسمرد مـفج، دحلن اكتؼجل اضم زاء م ـ مجدشم ف سم ؾ 

قمـ ـمريؼ متجس ضم  ق شمف. حله ذ  ه ل ـمريؼ ة اكتم جر 

 جالقطمق دة ذم إضم  جل الص ؾبة. ي  ؿك ايضر ابرارة 

heat conduction حلthermic conduction. 

thermal conductivity كاقؾقة حرارية 

conductivité thermique 

ص  ػة ضم   ؿ يؿ  رر اب  رارة، حلشمؼ  جس الـجقؾق  ة سمؽؿق  ة 

ابرارة التل شمعؼم سمطريؼة الـؼؾ ذم حلاطمدة الزمـ قمّقـ ة 

اعمتؼ جسمؾلم قم غم  مـ اجل ؿ م جطمة كؾ م ـ ال  طحلم

حلضمفقف  ج شم   جحل  حلاطم  دة اعم   جطمجت، حليػص  ؾ سم  لم 

ال طحلم صمخـ ي جحل  حلاطم دة إـم قال حلالػ رق ذم 

درضمة ابرارة سملم ال طحلم ي  جحل  درضم ة حلاطم دة. 

 .heat conductivity جشم ؿك ايضر 

thermal convection ََحْل حراري 

convection de la chaleur 

خمتؾ ػ قمـ ف ذم درضم ة اكتؼجل ابرارة مـ مقع ع ٔظم ر 

 ابرارة قمـ ـمريؼ طمركة ضمزي جت اعمج ع سملم اعمقععلم.

thermal cycle دورة حرارية 

cycle thermique 

شمغ  ػم درضم  ة اب  رارة سم  لم طم  ّديـ، حلشمتح  دد ال  دحلرة 

سمؼ   جكقن ه   ذا التغ   ػم م   ع ال   زمـ حلسم   جلؼقؿ العددي   ة 

 لدرضمتل ابرارة ابّديتلم.

thermal detector مؽشاف حراري 

détecteur thermique 

 .bolometerاكظر 

thermal diffusion اكتثار حراري 

diffusion thermique 

ج ذم الؽمكقز ذم مزيج ؾمج ؾ احل غ جز ممّل ػ  إكمجء شمدرُّ

م  ـ قم  دة مؽّقك  جت سمػع  ؾ شم  درج طم  رار ، مم  ج  ع  ؾ 

اجلزي جت الثؼقؾة شمؽمكز ذم اعمـجـمؼ البجردة. حلشم  تعؿؾ 

 الـظج ر.هذ  اخلجصقة ذم فصؾ 

thermal diffusion plant ُمـشلة اكتثار حراري 

installation de diffusion thermique 

مـملة لػصؾ الـظج ر سمعضفج قمـ سمعض شمؽقن فقفج اعم جدة 

فؾقري  د الققراكق  قل ذم طمجل  ة ؾم   ل داسمحجل  ة غ  جز مث  ؾ ؾم

 .238قمـ كظػم الققراكققل  235فصؾ كظػم الققراكققل 

thermal diffusivity اكتثارية حرارية 

diffusion thermique 

 .diffusion coefficientاكظر 

thermal dynamic energy ضاقة ترموديـامقؽقة 

énergie thermodynamique 

 .internal energyاكظر 

thermal efficiency مردود حراري 

rendement thermique 

، إمم الطجق  ة ك   بة الطجق  ة اعم   تػجدة م  ـ القق  قد فع  الر 

 الـجدمة مـف.

thermal equilibrium توازن حراري 

équilibre thermique 
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طمجل  ة مـظقم  ة قمـ  دمج شمؽ  قن مجق  ع اضمزا ف  ج ذم كػ  س 

الدرضمة مـ ابرارة حلٓ رصؾ سملم اضمزا فج ا  شم دفؼ 

طمرار . حلقمـدمج يتالمس ضم  ن خمتؾػجن ذم درضمت ل 

م ـ ال  جظمـ  جطمرارف  شمـتؼؾ الطجق ة ابراري ة شمؾؼج قر 

إمم البجرد طمت ك شمت  جحلى درضمتجة ج، حلشم  ؿك قمـد  ذ 

 درضمة طمرارة التقازن ابرار .

 .heat equilibrium جي ؿك ايضر 

thermal expansion د حراري  متدُّ

dilatation thermique 

زيجدة ذم اسمع جد ضم  ؿ حلـمقل ف ظمجص ة، سم  ب  ارشمػ جع 

 درضمة طمرارشمف.

thermal ionization تليغ حراري 

ionisation thermique 

سمقع عفج ف قق  جشمليلم سمعض اضمزاء اعمجدة الـؼقة كقؿقج قر 

ؾمؾؽ حمؿك فتلظمذ سمجلغؾقجن. حلشمصـع إؾم الب قمجم ة 

 0,1م ؿ حلصمخـف ج  2إمم  1مـ اضمزاء فؾزية قمرعفج مـ 

حلمؾحقمة قمـ د ـمرفقف ج  uمؿ حمـقة قمغم ؿمؽؾ ابر  

 جحلشمغذى سمجلتق جر الؽفرسم ج ل. حليعت ؼم ه ذا الت ليـ كجدمر 

 قمـ ا َقججن ابرار  داظمؾ اعمجدة.

thermal neutron كسون حراري 

neutron thermique 

كؽمحلن ذم طمجلة شمقازن طمرار  م ع القؾم ط اعمح قط، حلٓ 

ؾم  ق  الـ  ؽمحلن الـ  جشمج قم  ـ اكم  طجر ك  قحل  سمع  د فد ت  ف 

قمة الـؽمحلن ابرار  صغػمة حلـمجقتف صغػمة ؾم رحلشمؽقن 

إلؽؽمحلن فؾط، حلشمػقد ه ذ  الـؽمحلك جت ذم  0,25مـ رشمبة 

 شمػجقمالت آكمطجر الـقحل  ذم اعمػجقمالت الـقحلية.

thermal neutron energy 

 ضاقة الـسوكات احلرارية

énergie de neutrons thermiques 

 0,25الطجقة اعمؿقزة لؾـؽمحلكجت ابرارية حلهل شمع جدل 

 إلؽؽمحلن فؾط ذم درضمة ابرارة العجدية.

thermal noise ضجقج حراري 

bruit thermique 

قم  ـ ا قج  جن  ئشمم  قيش ذم إضمف  زة اإللؽؽمحلكق  ة كجؿم  

 ابرار  لإللؽؽمحلكجت ذم الـقاقؾ حلذم اكصج  الـقاقؾ.

thermal protection َحاية حرارية 

protection thermique 

رجي  ة إحلؾم  جط م  ـ أصم  جر ابراري  ة لإلؿم  عجقمجت 

م  قاد ص  عبة حلاجل   ق ت سمتم  ؽقؾ درع طم  رار  م  ـ 

 آكصفجر.

thermal radiation إصعاع حراري 

rayonnement thermique 

قمؿؾقة شمص در الطجق ة فقف ج م ـ ؾم طح طم جّر. حلشمؽ قن 

قمة الض  قء.     رسم م   ريـت جكفرـمق   قر  جالطجق  ة إؿم  عجقمر 

 احليؿتد مدى شمردداشمف مـ إؿمعة  ت ابؿ راء م رحلرر 

سمجلض   قء اعمر    ل طمت   ك إؿم   عة ف   قق البـػ    جقة. 

د  قم غم ـمبقع ة ال  طح  حلشمتققػ ؿمدة اإلؿم عجع حلشم ردُّ

اعمص  در حلقم  غم درضم  ة طمرارشم  ف. حلكؾ    ك  جن ال   طح 

. ي  ؿك ص  راؾمخـ، كجن الطقل اعم قضمل اعمف قؿـ اق

 .heat of radiation جايضر 

thermal reactor مػاظل حراري 

réacteur à neutrons thermiques 

قمؾ كقحل   ر  فق ف شمػجقم ؾ آكم طجر الت ؾ  كم مػج

 سمػعؾ الـؽمحلكجت ابرارية سمجلدرضمة إحلمم.

thermal shield ةدرع حراري  

bouclier thermique 

ضمزء مـ الدرع قمجزم الؽثجف ة حلضمق د الـجقؾق ة ابراري ة 

مـ العجكس ذم اعمػجقمؾ الـ قحل ، يؿ تص  جيقعع قريبر 

الـؽمحلك  جت ابراري  ة حلإؿم  عة غجم  ج حلإؿم  عة سمقت  ج 

حلإؿمعة ال قـقة ك  يؿـع اكتؼ جل اب رارة إمم اعمـ جـمؼ 

اخلجرضمقة قمـ قؾ  اعمػجقم ؾ، لق قفلر   ج رجي ة طمراري ة 

 .جمػرـمر  جسمحقث ٓ شمرشمػع درضمة طمرارفج ارشمػجقمر 
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thermal shock صدمة حرارية 

choc thermique 

شمغػم مػجضمئ ذم درضمة ابرارة ختضع لف م جدة احل مرّك   

حلشمتؿق  ز الص  دمة ابراري  ة سم  جلػرق ذم درضم  ة اب  رارة 

حلسمجعمدة التل ي تغرقفج اعمرحلر م ـ الدرضم ة آسمتدا ق ة إمم 

ذم  االدرضمة الـفج قة. حلُرِدث هذا التغػم اعمػ جضمئ إضمف جدر 

 هج.  رشمؽاعمجدة قد يمد  إمم ا قجر سمـقتفج احل 

thermal siphon ِمْثَعب حراري 

siphon thermique 

ابركة الطبقعقة لؾحرارة التل دمعؾ ال  ج ؾ ال  جظمـ 

 يرشمػع حلال ج ؾ البجرد هيبط سم ب  زيجدة الؽثجفة.

thermal spike َكبضة حرارية 

pointe thermique 

درضمة ابرارة، حل دث ذم ضم ؿ  جمـطؼة شمزداد فقفج ممقتر 

 ة.ؿم رصؾ  احل ؾمج ؾ قمغم ـمقل م جر ضم قؿ مميلـ مبج

thermal value ققؿة حرارية 

valeur thermique 

كؿقة ابرارة التل شمـتج قمـ طمرق حلاطم دة الؽتؾ ة م ـ 

حلققد مج يعؼّم قمـفج سمججلقل لؽؾ كقؾ ق غ رال م ـ م جدة 

 .J/kgالقققد ا  

thermic conduction  حراريتوصقل  

conduction thermique 

 .thermal conductionاكظر 

thermion ترمقون 

thermion 

إلؽ  ؽمحلن احل اي  قن ص  جدر سمػع  ؾ ا قج  جن اب  رار . 

حلاحلل مـ اكتمػ هذا اعمػعقل هق الع جمل ادي  قن، إذ 

ٓطم  ظ م  رحلر شمق  جر كفرسم  ج ل ذم الػ  راذ اعمقضم  قد سم  لم 

 جيلم خمتؾػ  لم ذم درضم  ة اب  رارة. حلي   ؿك ايضر      رم

thermoelectron. 

thermionic emission 

 إصدار إلؽسوين حراري؛ إصدار ترمقوين

émission thermoionique 

إصدار إلؽؽمحلكجت يت ب  فقف مصدر طم رار ، مث ؾ 

إص  دار اإللؽؽمحلك  جت م  ـ مف  بط ذم ص   ل ظمال   ل 

ـف شمقجر كفرسمج ل. اكظر   .Richardson effectي خل

thermistor  حراريةتِْرمستور؛ مؼاومة  

thermistor 

En: thermal resistor=مؼجحلمة طمرارية 

مؼ  جحلل مص  ـقع م  ـ اكص  ج  كقاق  ؾ شمتغ  ػم مؼجحلمت  ف 

قمة، حلقمجمؾ التغ ػم اب رار  عمؼجحلمت ف   رالؽفرسمج قة سم

، ا  شم  ـؼص مؼجحلمت  ف سمجرشمػ  جع درضم  ة جؾم  جل  غجلبر  

اب  رارة. حلي   تعؿؾ ذم مؼ  جيقس اإلؿم  عجع اب جؾم  ة. 

 .rod-type thermistorراضمع 

thermodynamic energy ضاقة ترموديـامقؽقة 

énergie thermodynamique 

 .internal energyاكظر 

thermodynamic equilibrium 

 توازن ترموديـامقؽي

équilibre thermodynamique 

ص  ػة مـظقم  ة مقضم  قدة ذم طمجل  ة شم  قازن مقؽ  جكقؽل 

 حلطمرار  حلكقؿقج ل.

thermodynamic potential 

 كؿون ترموديـامقؽي

potentiel thermodynamique 

ققجس عم تقى ـمجقة مـظقمة يؿثؾ مؼدار العؿؾ الذ  

 شمقللد  اعمـظقمة قمـد اكتؼج ج مـ طمجلة ٕظمرى.

thermodynamic system 

 مـظومة ترموديـامقؽقة

système thermodynamique 

ضمزء مـ القؾمط الػقزيج ل رتق  قمغم كؿقة مـ اعم جدة 
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اجلزء مػص قل قم ـ حمقط ف مقعققمة لؾدراؾمة. حلهذا 

 .جاحل مجدير  جكظرير  جسمحدحلد يؿؽـ ان شمؽقن ؾمطحر 

thermodynamics 

 ظؾم السموديـامقك؛ ظؾم التحريك احلراري

la thermodynamique 

ف  رع م  ـ الػقزي  جء ي  درس قمالق  ة اب  رارة سملؿم  ؽجل 

ٓف  ج، حلفق  ف صمالصم  ة  الطجق  ة إظم  رى حلشمطبقؼ  جت  قُّ

الطجق  ة (يؿؽ  ـ ان  ق  قاكلم، إحلل يتعؾ  ؼ سمجكحػ  ج 

شمتحقل الطجقة ذم مـظقمة معزحللة إمم اؿم ؽجل خمتؾػ ة، 

ا، حلالثجين ي ـص قم غم اك ف ٓ جحللؽـ  ؿققمفج يبؼك صمجسمتر 

يؿؽـ لؾحرارة ان شمتحقل إمم قمؿ ؾ ذم درضم ة طم رارة 

صمجسمتة، حليـص الؼجكقن الثجلث قم غم ان ال  عة ابراري ة 

حلإكؽمحلسمق  ة ٕ  ضم   ؿ ص  ؾ  سمؾ  قر  شم   عك إمم 

 درضمة طمرارة الصػر اعمطؾؼ. الصػر قمـد

thermoelectric couple مزدوجة كفرحرارية 

thermocouple 

ل الطجق   ة ابراري   ة مبج ة إمم ـمجق   ة ؿم    رضمف   جز ر   قل

كفرسمج قة. يتللػ مـ ؾم ؾؽلم احل قض قبلم م ـ م جدشملم 

خمتؾػت  لم مـجؾم  بتلم، مؾح  قملم اطم  دةج سم  جٔظمر قمـ  د 

ذم درضمت ل طم رارة  ، حلقمـدمج يقع ع اعمؾح  نف ـمرفق

خمتؾػتلم شمتقلد ققة حمركة كفرسمج قة شمتققػ ققؿتفج قمغم 

الػرق سملم الدرضمتلم حلشمزداد معف. ي تػجد م ـ اجلف جز 

كؿق  زان طم  رارة يؼ  قس درضم  ة طم  رارة اعمؾح  ؿ اب  جر 

 .جقمـدمج يمظمذ اعمؾحؿ البجرد مرضمعر 

 

thermoelectric effect مػعول كفرحراري 

effet thermo-électrique 

ة إمم فؾطق  ة ؿم   ري  ؾ الػ  رق ذم درضم  ة اب  رارة مبج ق

 كفرسمج ق   ة حلسم   جلعؽس. يقلل   د اجلف   جز الؽفرطم   رار 

الػؾطق   ة قمـ   دمج يؽ   قن ـمرف   ج  ذم درضمت   ل طم   رارة 

خمتؾػتلم. حلسمجلعؽس إذا ـمبؼت فؾطقة قمؾقف يتقّلد فرق 

ذم درضمتل ابرارة. حلي تعؿؾ ه ذا اعمػع قل ذم شمقلق د 

الطجق  ة الؽفرسمج ق  ة احل ذم قق  جس درضم  ة اب  رارة احل ذم 

 شمغقػم درضمة طمرارة اجل ؿ.

thermoelectric nuclear battery 

 حراريةركفبطارية كووية 

batterie nucléaire thermoélectrique 

ـ  ؿققمة مزدحلضمجت كفرطمرارية اعمؾح ؿ  سمطجرية شمتللػ م

ابجر فقفج كتؾة معدكقة شمتع ر  لؾؼص ػ سمجإللؽؽمحلك جت 

ـ مـب  ع مم  ع متقعل  ع داظم  ؾ البطجري  ة حلام  ج  الص  جدرة قم  

 اعمؾحؿ البجرد لؾبطجرية ففق القؾمط اعمحقط.

thermoelectric pyrometer 

 ومس كفرحراريبر

pyromètre thermoélectrique 

مؼق  جس ل  درضمجت اب  رارة العجلق  ة ك  جٕفران يعتؿ  د 

مبدا قمؿؾف قمغم شمغػم لقن ؾم ؾؽ كفرسم ج ل سمتغ ػم ؿم دة 

 التقجر الؽفرسمج ل اعمجر فقف.

 

thermoelectric series متسؾسؾة كفرحرارية 

série thermoélectrique 

ضم  دحلل يم  تؿؾ قم  غم الػؾ  زات اعم   تعؿؾة ذم ص  ـع 
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اعمزدحلضمجت الؽفرطمرارية سمحق ث إذا اؾم تعؿؾ فؾ زان 

لص  ـع مزدحلضم  ة كفرطمراري  ة ف  نن التق  جر الؽفرسم  ج ل 

اعمتقلد مـفج يؿر ذم اعمؾحؿ ابجر  ج م ـ الػؾ ز ال  جسمؼ 

 ذم اجلدحلل إمم الػؾز الالطمؼ فقف.

thermoelectricity كفرباء حرارية 

thermo-électricité 

 .thermoelectric effectراضمع 

thermoelectromotive force 

كة كفرحرارية  قوة حمرِّ

force thermo-électromotrice 

فؾطقة شمتقلد سمػعؾ فرق ذم درضمجت ابرارة سملم اضمزاء 

دارة كفرسمج ق  ة  ت  ق  قم  غم فؾ  زيـ احل اكث  ر مؾتحؿ  لم 

 سمؿالطمؿ خمتؾػة ذم اعمجدة حلذم درضمة ابرارة.

thermoelectron إلؽسون حراري 

thermoélectron 

 .thermionاكظر 

thermoelement حراري صـرظـ  

thermo-élément 

مق    زان طم    رارة كفرسم    ج ل يعتؿ    د قم    غم اعمػع    قل 

 الؽفرطمرار .

thermograph ل درجات احلرارة  مسجِّ

thermographe 

ضمف  جز يؼ  قس درضم  جت اب  رارة سمجؾم  تؿرار حلي   جؾ 

 دحّلارة.شمغػمافج قمغم اؾمطقاكة 

 

thermography تصوير حراري 

thermographie 

ة سمجٕؿم عة ؿم  رحلؾمقؾة لـ خ حلصمقؼة حمػقفم جت مبج -1

  ت ابؿراء ابرارية دحلن ا  معججلة كقؿقج قة. 

شمؼـق   ة ـمبق   ة شم    تعؿؾ إؿم   عة     ت ابؿ   راء  -2

  لؾؽم  ػ قم  ـ م   رالص  جدرة قم  ـ اجل   ؿ الب

مـ اجلؾد، التل قد شمؽقن اعمـجـمؼ اعمرشمػعة ابرارة 

 ـمجن.  رمرافؼة لؾ

thermoionic valve ِصامم خُمْذى من اهلواء 

tube à vide 

 .tubeراضمع 

thermoluminescence تللُّق حراري 

thermoluminescence 

شم  للؼ ر  دث سمػع  ؾ اب  رارة سمنزال  ة إصم  جرة ذرة احل  -1

ضمز ء، كجن قد رفع إمم طمجلة مثجرة غػم م  تؼرة. 

 حلهل طمجلة ظمجصة مـ الػ ػرة ابرارية. 

 جقمؿؾق  ة شمص  در فقف  ج سمع  ض اعم  قاد اعمم  ّععة ؾم  جسمؼر  -2

سمػع ؾ إصم جرة طمراري ة، شمؽ قن ؿم دشمف  جع ق قر  جإؿمعجقمر 

 . جسمؼع المتققػة قمغم الطجقة اعمختزكة اصمـجء التمعق

thermometer /مقزان حرارةمؼقاس  

thermomètre 

اداة لتعق  لم درضم  ة طم  رارة م  جدة م  ج. حلشمعتؿ  د قم  غم 

اؾمتع ل إطمدى ظمقا  اعم جدة الت ل شمتغ ػم م ع درضم ة 

ابرارة. مث ؾ التؿ دد ابجؿ ل لؾ  قا ؾ (الز ب ؼ احل 

الؽح  قل قمجم  ةا، احل لؾغ  جزات، حلفقف  ج يؼ  جس شمغ  ػم 

ع  غط الغ  جز    ت طمج  ؿ صمجسم  ت، احل شمغ  ػم اعمؼجحلم  ة 

قة حمرك   ة الؽفرسمج ق   ة (ذم الؽمم    تقرا، احل شَمَقلُّ   د ق   

كفرسمج قة (ذم اعمزدحلضمة الؽفرطمراريةا. حليتللػ مقزان 

اب رارة الز بؼ ل م ـ طم قيض ص غػم يـتف ل سم  لكبقب 

زضمجضمل ؿَمعر  فقف  قدر مـ الز بؼ، يرشمػ ع ؾم طحف 

ذم إكبقب حليـخػض مع ارشمػجع حلاكخػج  درضمجت 

اب  رارة. حله   ق م   دّرج سمجعمؼجرك  ة سم   درضمجت الـؼ   جط 
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ظمتـجق فقق طمق  الز ب ؼ ا لفالثجسمتة. حلمـف كقع ـمبل 

 سمعد كزقمف مـ فؿ اعمريض. جيؿـع قمقدشمف شمؾؼج قر 

thermometry ققاس درجة احلرارة 

thermométrie 

ق ؿ مـ قمؾؿ الػقزيجء التطبقؼل هيتؿ سمتعق لم درضم جت 

سملن درضم جت اب رارة  ابرارة حلشمدريج مقازيـفج. قمؾ ر 

ٓ شمؼجس سم ؾ   ر  شمعققـف ج سمتؼري ر م  جحلافج لدرضم ة 

 .جعجيرة ؾَمَؾػر طمرارة م

thermonuclear bomb 

 قـبؾة كووية حرارية/هدروجقـقة

bombe thermonucléaire 

قـبؾة شمتقلد ـمجقتفج التػجػمية مـ اكدمجج ك قى ظمػقػ ة 

 لتقلقد كقى اصمؼؾ.

thermonuclear reactorمػاظل كووي حراري 

réacteur thermonucléaire 

 مػجقم  ؾ ر  دث فق  ف شمػجقم  ؾ آك  دمجج الـ  قحل ، طمق  ث

لتؽقيـ ك قاة صمؼقؾ ة (سمعؽ س  جشمـدمج كقاشمجن ظمػقػتجن معر 

شمػجقمؾ آكمطجر الـقحل ا حلهبذا شمتحرر كؿقة كب ػمة م ـ 

 الطجقة شمظفر ذم ارشمػجع درضمة طمرارة اعمؽّقكجت.

thermophosphorescence فسػرة حرارية 

thermophosphorescence 

 .thermoluminiscenceراضمع 

thermopile  بقل حراريكابعة كفرحرارية؛  

thermopile 

ل الطجق  ة ابراري  ة مبج -1 ة إمم ـمجق  ة ؿم   رضمف  جز ر  قل

كفرسمج ق     ة يعؿ     ؾ حلف     ؼ مب     دا اعمزدحلضم     ة 

 الؽفرطمرارية. 

ضمفجز ي تعؿؾ لؾؽم ػ قم ـ اإلؿم عجع اب رار   -2

حلققجؾم   ف. يص   ـع م   ـ قم   دد م   ـ اعمزدحلضم   جت 

الؽفرطمراري   ة مؽّقك   ة م   ـ قض   بجن إكتؿ   قان 

الت ؾ   ؾ، (اإلصمؿ  دا حلالبزم  قت حلمرسمقـم  ة قم  غم 

حلشُمَ ّقد مالرفج ال جظمـة حلشمعّر  لإلؿم عجع قم غم 

طم  لم  ج    مالرف  ج الب  جردة قم  ـ اإلؿم  عجع. 

حلشم   جقمد الؼ  قة اعمحرك  ة الؽفرسمج ق  ة اعمتقل  دة م  ـ 

ارشمػ   جع درضم   ة طم   رارة اعمالطم   ؿ ال    جظمـة قم   غم 

 اؾمتـتجج ؿمدة اإلؿمعجع.

 

thermorelay حاكؿة حرارية 

relais thermique 

 .thermostatاكظر 

thermos حافظ حراري 

thermos 

Gr: thermos=طمجر 

 .Dewar flaskاكظر 

thermosphere غالف حراري 

thermosphère 

شم  زداد فق  ف درضم  ة اب  رارة ع   ل ضم  زء م  ـ اجل  ق إر

 km 70متـجؾمبة مع مرسمع آرشمػجع حلشمبدا م ـ ارشمػ جع 

فقق ؾمطح إر  سمجدمج  الػضجء اخلجرضمل صمؿ شمثبت. 

كقؾقمؽم، حلٓ شم تطقع اجل ق ت  600حلهق يؿتد كحق 

 ا رحلب مـف إمم الػضجء.

thermostat مثبِّت احلرارة 

thermostat 

ضمف  جز ي  تحؽؿ ذم درضم  ة طم  رارة طمّق  ز فقح  جفظ قمؾقف  ج 

ع  ؿـ طم  دحلد مؼ  ررة. حليعؿ  ؾ قم  غم شم   خلم ابّق  ز احل 

حله ق يعتؿ د قم غم فم جهرة شمتغ ػم م ع شمؼميد  قمـد الؾزحلل. 

درضم  ة اب  رارة مث  ؾ مت  دد الز ب  ؼ احل الص  ػج ح الػؾزي  ة 
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اعمزدحلضمة التل يتغػم اكحـج هج مع درضمة اب رارة َفتَِص ؾ 

احل شَمْؼطع دارة كفرسمج قة فتتجح التغذية احل متـع. حلي  تعؿؾ 

ذم ؾم  خجكجت اعم  جء حلال  ؼمادات حلشمؽقق  ػ اضم  قاء اعمخ  جسمر 

 .thermorelay جضر حلاعمخجزن حلغػمهج. ي ؿك اي

thermovision رؤية حرارية 

thermovision 

جت التل شمتقح شم جقؾ اعمـ جـمؼ اعمختؾػ ة ق ؿققمة التؼـ

ابرارة مـ ضم  ؿ قم ـ ـمري ؼ إؿم عة   ت ابؿ راء 

 الصجدرة قمـف.

Thévinin theorem مزهـة تقػقـغ 

théorème de Thévinin 

م ـ مـ جسمع الػؾطق ة  مؼمهـة شم ـص قم غم ان ا  دمؿقع ة

حلمـ  جسمع التق  جر حلاعمؼجحلم  جت احل اعم كع  جت    ج ـمرف  جن 

قم  غم  VTشمؽ  جرمء سم  لم ه  ذيـ الط  رفلم مـب  ع فؾطق  ة 

ه ق  VTطمق ث  ZTاحل ممجكعة  RTالت ؾ ؾ مع مؼجحلمة 

ة  ج  ZTاحل  RTشم  قشمر ال  دارة اعمػتقطم  ة سم  لم الط  رفلم حل

اعمؼجحلمة احل اعم كعة التل شم رى م ـ الط رفلم سمع د إلغ جء 

 مـجسمع التقشمر. ص راعمـجسمع ا  فتح مـجسمع التقجر حلقَ 

thick lens ظدشة شؿقؽة 

lentille épaisse 

ٓ  جك  بقر  اقمدؾمة يؽقن البعد الػجصؾ سملم حلضمفقف ج كب ػمر 

 .يؿؽـ دمجهؾف ذم طم جب سمعدهج اعمحرقل حلشمؽبػمهج مثالر 

thin film فؾم؛ غشاء رققق 

pellicule mince; film mince 

سمجلـ  بة إمم قق جس  اـمبؼة مـ اعمجدة صمخـف ج ص غػم ضم در 

 100ممق  ز مرضمع  ل. حلقمـ  دمج يؼ  ؾ صمخ  ـ الغم  جء قم  ـ 

 .جكجكقير  كجكقمؽم ي ؿك فؾ ر 

thin lens ظدشة رققؼة 

lentille mince 

(البعد الػجصؾ سملم حلضمفقف ج قم غم ـم قل  قمدؾمة صمخـفج

 حمقرهج الضق لا مفؿؾ امجل سمعدهج اعمحرقل.

thin-film interference 

 تداخل دم األغشقة الرققؼة

interférence dans les pellicules minces 

فمجهرة  دث قمـدمج شمؾتؼل امقاج الضقء ال قارد سمع د 

اكعؽجؾمفج قمغم القضمف العؾق  حلقمغم القضمف ال ػكم مـ 

غم  جء رقق  ؼ، فتت  داظمؾ. حلشمؽم  ػ دراؾم  ة اعمقضم  ة 

الـجدم  ة م  ـ الت  داظمؾ قم  ـ معؾقم  جت قم  ـ ال   طحلم 

الؾ ذيـ اكعؽ س الض  قء قمؾ قف ، حلقم  ـ صمخ ـ الغم  جء 

 حلقمـ قريـة اكؽ جر اعمجدة اعمصـقع مـفج.

 

third harmonic التوافؼقة الثالثة 

troisième harmonique 

 ؾم  ل،إؾمجالؽمدد الذ  ي جحل  صمالصم ة امث جل ال ؽمدد 

 ج.حلهل شمؼجسمؾ اعمدرحلج الثجين  ذا الؽمدد إن كجن صقشمق  

Thomson effect أثر ضومسون 

effet Thomson 

اصمر يـ   اكتمجفف إمم ـمقم قن يتقلد فق ف ف رق كؿ قن 

 كفرسمج ل سملم كؼطتلم مـ فؾز خمتؾػتلم ذم درضمة ابرارة.

Thomson's atom ذرة ضومسون 

atome de Thomson 

يـظ ر إمم ال ذرة قم غم ان اإللؽؽمحلك جت كجن ـمقم قن 

 فقفج كحبجت الزسمق  اعمحتبس ذم قمجقـة سمرحلشمقكجت.

Thomson's scattering length 

 ن لؾتبعثروضول ضومس

longueur de diffusion de Thomson 

 .classical electron radiusاكظر 
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thorium ثوريوم 

thorium 

Gr: thor=ك بة إمم اإللف 

حلقم  دد   Thج رم  ز  كقؿق  ج ل كم  قط إؿم  عجقمق   ص   رقمـ

حلكثجفت   ف  232حلكتؾت   ف الذري   ة الـ    بقة  90ال   ذر  

. اكث   ر oC 1740ة اكص   فجر  كؼط   حل 11,7الـ    بقة 

ة إرع قة مقضم قد م  رم ـ الققراكق قل ذم الؼ ااكتمجرر 

م  ع إشمرسم  ة الـ  جدرة. حله  ق مص  در حمتؿ  ؾ لؾقق  قد 

يؿؽ  ـ ان يتح  قل  232إمم ان كظ  ػم   االـ  قحل ، كظ  رر 

الؼجسم ؾ  233سمتمعقعف سمجلـؽمحلكجت إمم كظػم الققراكق قل 

 .235لالكمطجر مثؾ الققراكققل 

thorium reactor مػاظل ثوريوم 

pile à thorium 

مػجقم  ؾ ك  قحل  ر  قط الثقري  قل فق  ف سمجلؼؾ    اعمرك  ز  

اعمملػ مـ الققراكق قل اعمخّص  ، إلـم الق قمؿؾق جت 

 آكمطجر الـقحل .

thoron ثورون 

thoron 

 .220اؾمؿ  ظمر لؾـظػم رادحلن 

thou ثاو 

thou 

 .milاكظر 

three-body problem مسللة األجسام الثالثة 

problème à trois corps 

م للة التـبم سمحرك جت صمالصم ة اضم  جل ختض ع لؼ قاكلم 

لؼ جكقن  جكققشمـ ذم ابرك ة، حلشمتج جذب ف ق  سمقـف ج حلفؼر 

 كققشمـ ذم التججذب العجعمل.

threshold َظَتبة 

seuil 

مث ؾ  جمؾحقفمر  جمعقـر  االؼقؿة الصغرى عمتغػم شمـتج شملصمػمر 

الؼقؿة الدكقج لؾطجقة الت ل يـبغ ل ع خفج ذم لق زر ك ل 

 يبدا سمجلعؿؾ.

threshold dose ُجرظة الَعَتبة 

dose seuil 

اجلرقمة الصغرى مـ اإلؿم عجع الت ل يؿؽـف ج شمقلق د 

  صمجر مؾحقفمة.

threshold energy ظتبة الطاقة 

seuil énergétique 

الطجق  ة ابركق  ة الص  غرى جل   قؿ حلارد ٓ يؿؽ  ـ ان 

 . دث دحل ج قمؿؾقة معقـة: شمػجقمؾ كقحل  مثالر 

threshold frequency ظتبة السدد 

seuil frequence 

 .photoelectric effectراضمع 

threshold of contrast ظتبة التباين 

seuil de contraste 

ية ذم م   رشمدرك  ف الع  لم الب اص  غر شمب  جيـ ذم الـص  قع

 حلط معقـة.ؿم ر

threshold of hearing ْؿع  ظَتَبة السَّ

seuil d'audition 

متقؾمط المدة ٕععػ صقت شم  ؿعف إذن الطبقعق ة 

حلاط/ل 12-10هرشمز حلهل شم جحل   1000قمـد الؽمدد 
2
. 

 

thrust َدْفع 

poussée 

غ جز اطم ؽماقا الؼقة الـجدمة قمـ شمدفؼ مج ع (ؾم ج ؾ احل 

 قمؼم مـَػث.
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thulium ثولقوم 

thulium 

 69حلقم دد  ال ذر   Tmكقؿقج ل فؾز  رم ز   ص رقمـ

اكص فجر   كؼط ةحل 168,9342حلكتؾتف الذري ة الـ  بقة 

1545 oCم ـ إشمرسم ة الـ جدرة. يقضم د  ص ر، حلهق قمـ

ذم قم  دد م  ـ اخلجم  جت. صمجسم  ت ذم ا   قاء  م  ع اإلشمري  قل

حليتػجقم  ؾ سم  بطء م  ع ا جلقضمقـ  جت ذم درضم  ة طم  رارة 

الغرفة. ي تعؿؾ ذم صـع مصجدر حمؿقلة لؾتم خقص 

 سمجٕؿمعة ال قـقة.

thyratron تراترون 

thyratron 

ِص   ل إلؽ  ؽمحلين طم  رار  (قم  جدة صمالصم  ل اعم   جر ا 

مـخػض الضغط، مفبط ف ؾم جظمـ،  جا غجزير رتق  ضمق  

يؼقل اطمد م جريف سمنـمالق آكػراذ ذم الغجز حلإؿم عجل 

شمقجر اعمصعد حللؽـ ف ٓ ي تحؽؿ فق ف. ي  تعؿؾ لتؼ قيؿ 

ؾ كفرـمق    ل.التقجر اعمتـجحلب احل لتمغقؾ مرطمل

thyristor ثايرشتور 

thyristor 

En: thyratron and transistor=شمػماشمرحلن حلشمراكزؾمتقر 

 .Shockley diodeاكظر 

tide مّد وَجْزر 

marée 

ص  عقٌد حلهب  قٌط دحلري  جن ذم م   تقى مق  ج  اعمحقط  جت 

إرعقة كجدمجن قمـ حمصؾة ققى اجلجذسمقة الثؼجلقة سم لم 

إر  حلالؼؿر حلالمؿس. حلشملصمػم الؼؿر اكؼم سمؿ رشملم 

مـ شملصمػم الم ؿس. حلقمـ دمج يؽ قن الؼؿ ر ذم ال  ؿت 

لف، يؽقن ضمذسمف اكؼم مـ ضمذسمف حلهق ذم القعع الـظػم 

ذم  جذم ال   ؿت حلمـخػضر   جل  ذلؽ يؽ  قن اعم  ّد قمجلقر  

القع  ع اعمـ  جفمر ل  ف. حليتغ  ػم اعم  ّد حلاجل  زر سم  لم الؾق  ؾ 

حلالـف   جر سم    ب  ضمجذسمق   ة الم   ؿس حلدحلران إر  

 جالؾذيـ شمـضج  إلقف  ضمجذسمق ة الؼؿ ر، حلخيتؾػ جن ايضر 

م   ع الػص   قل حليؽ   قن اعم   د حلاجل   زر اقمظؿق   لم ذم 

ؽ  قن الؼؿ  ر آقمت  داللم الرسمقع  ل حلاخلريػ  ل طمق  ث ي

 ع ل.حلالمؿس قريبلم مـ م تقى آؾمتقاء إر

tight binding approximation 

 تؼريب الربط ادحَؽم

approximation de liaison forte 

ـمريؼ  ة ب   جب طم  جٓت الطجق  ة حلال  دحلاّل اعمقضمق  ة 

لإللؽؽمحلك  جت ذم ضم   ؿ ص  ؾ ، ُيػ  ؽم  ذم الداّل  ة 

الذري ة  اعمقضمقة فقف ان شم جحل   ؿقع الدحلاّل اعمقضمق ة

اعمرّكزة قمغم كؾ ذرة ذم المبقؽة، حلان شمؽقن ك ؾ مـف ج 

حلسمة سمعجم   ؾ الط   قر. حلشمص   ؾح ه   ذ  الطريؼ   ة ض    رم

 عم تقيجت الطجقة العؿقؼة.

tight coupling اقسان حُمَؽم 

couplage fort 

آق  ؽمان ال  ذ  رص  ؾ سم  لم مؾّػ  ل إحللق  ة حلالثجكقي  ة 

ؾم ط عمحقلة شمعؿ ؾ سم جلؽمدد الرادي ق  احل سم جلؽمدد اعمتق

قمـ  دمج يؽقك  جن ق  ريبلم اطم  دةج م  ـ أظم  ر حلقمجم  ؾ 

 آقؽمان قري  مـ القاطمد.

timbre ضاَبع 

timbre 

 .quality of soundاكظر 

time زمن 

temps 

اطم  د إسمع  جد الػقزيج ق  ة إؾمجؾم  قة ك  جلطقل حلالؽتؾ  ة 

قم  غم فم  قاهر دحلري  ة التؽ  رار،  احليؿؽ  ـ ققجؾم  ف اقم  ت در 

فُقعتؿد دحلران إر  طم قل كػ  فج لتعري ػ الق قل، 

حلدحلرا ج طم قل الم ؿس لتعري ػ ال  ـة، ك   ُيعتؿ د 

لقاطم دة  جعم جدة معقـ ة اؾمجؾمر    ل شمقاشمر إؿمعجع كفرـمق

 الزمـ ذم الػقزيجء حلهل الثجكقة.

time base قاظدة الزمن 

base temporelle 

فؾطق  ة شمطب  ؼ قم  غم طمزم  ة اإللؽؽمحلك  جت ذم اكب  قب 
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إؿم  عة اعمفبطق  ة سمػقاص  ؾ زمـق  ة مت   جحلية سمحق  ث 

ْردث اكحرا  البؼعة الضق قة قم غم المجؿم ة سمطريؼ ة 

. شمت  قح قجقم  دة ال  زمـ لؾبؼع  ة ان مت   ح جمؼ  ررة ؾم  ؾػر 

، سمحق  ث هيؿ  ؾ زم  ـ قم  قدة البؼع  ة إمم جالمجؿم  ة افؼقر  

 كؼطة البداية، ك  ذم التؾػجز.

time coherence ترابط زماين 

cohérence temporelle 

الؽماسمط الزمجين ذم مقضمة كفرـمق قة هق ال زمـ ال ذ  

ة (ذم طمزم ة الؾق زر احل اعمق زر م  رشُمعتؼم فقف اعمقضم ة اعمـت

ظمجص  ةا مؽماسمط  ة. احل سمعب  جرة اظم  رى ه  ق الػجص  ؾ 

 .جحلؾمطقر  جالزمـل الذ  يبؼك فقف التـبم سمجلطقر ممؽـر 

time constant ةالزمـق ةالثابت  

constante de temps 

الزمـ الالزل عمؼ دار فقزي ج ل كجلم حـة احل التق جر ك ل 

مـ ققؿتف آسمتدا قة،  جشمؼريبر  0,63يزداد مـ الصػر إمم 

م  ـ  جشمؼريبر   0,37احل لقف  بط م  ـ ققؿت  ف العظؿ  ك إمم 

 ققؿتف آسمتدا قة.

time delay تلخر زمـي 

retard 

إمم اظم رى  الزمـ الالزل إلؿمجرة طمتك شمصؾ مـ كؼط ة

 ذم دارة.

time dilation د الزمن  متدُّ

dilatation du temps 

ال  بطء الـ   بق  ال  ذ  شم  رى قمؾق  ف مقؼجشمق  ة شمتح  رب 

قمة الض قء. ؾم  رقمة قريبة م ـ   رسمجلـ بة إمم مراق  سم

حلاك  دت ذل  ؽ الزي  جدة الظجهري  ة ذم قمؿ  ر اجل   ق ت 

قمة ؾم   رقمة قريب ة م ـ     ردحلن الذري ة الت ل شمتح رب سم

شمتـبل سمف كظرية الـ بقة اخلجصة حل ؼؼ ف الضقء حلهذا مج 

 التججرب.

time discriminator ممِّقز الزمن 

discriminateur de temps 

ممقلز يعطل إؿمجرة ظمرج لؽؾ كبضة دظم ؾ، شمظف ر قب ؾ 

 احل سمعد بظة مرضمعقة معقـة.

time domain مقدان الزمن 

domaine temporel 

 متثقؾ فؾطقة احل شمقجر كفرسمج ل سمدٓلة الزمـ.

time lag ختؾُّف زمـي 

retard; décalage dans le temps 

اعم   دة الزمـق   ة اعمـؼض   قة سم   لم طَم   َدصملم متج   جحلريـ 

حلمرشمبطلم، ك  سم لم ال  ب  حلالـتقج ة، احل سم لم طَم َدث 

 حلطَمَدث  ظمر يؾقف حليرشمبط سمف احل يتققػ قمؾقف.

time of exposure ض  زمن التعرُّ

temps d'exposition 

ـقة التل شمبؼك فقفج ضم ؿقة كجمػما مػتقطم ة سمقاؾم طة  اعمدة الزم

 اِبظجر فقؿّر الضقء الذ  يمصمر ذم م تحؾَ  التصقير.

time of flight method ضريؼة زمن الطران 

méthode du temps de vol 

ـمريؼ  ة  ؾق  ؾ طمزم  ة م  ـ اجل   ق ت كبض  قة طم     

قمجفج، حل    دث فقف   ج ققجؾم   جت لؾ   زمـ ال   ذ  ؾم    ر

 شم تغرقف ذم قطع م جفة معقـة.

time reversal ظؽس الزمن 

inversion de temps; renversement de 

temps 

. t-سم   جلزمـ  tقمؿؾق   ة ُي    تعج  فقف   ج قم   ـ ال   زمـ 

. إن Tحلالتـ  جفمر ذم قمؽ  س ال  زمـ ي  دقمك ٓ شمغػمي  ة 

ر  دث ذم إفع  جل اعمتبجدل  ة الض  عقػة اصمـ  جء  Tاكتف  جب 

 (كجحلحلنا. kشمػؽؽ اجل ق ت إحللقة 

time switch قاضعة موقوتة 

interrupteur temporisé 

قجـمعة شممتؿؾ قمغم  لق ة ؾم جقمة يؿؽ ـ اؾم تع  ج لػ تح 

 .جدارة كفرسمج قة احل إغالقفج سمعد زمـ حمدد ؾمؾػر 
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tin قصدير 

étain 

 50حلقم  دد  ال  ذر   Snكقؿق  ج ل فؾ  ز  رم  ز   ص   رقمـ

 7,3حلكثجفت   ف الـ    بقة  118,7حلكتؾت   ف الذري   ة الـ    بقة 

اسم قض، حله ق ، لقكف رمجد  oC 231,8ة اكصفجر  كؼطحل

فؾ  ز ـم  ر  قجسم  ؾ لؾتص  ػقح ٓ يت  لصمر سمدرضم  ة اب  رارة 

اعمحقطق  ة حللؽـ  ف يتػت  ت حليتح  قل إمم غب  جر ذم درضم  جت 

إمم مؼجحلمتف المديدة لؾتلّكؾ  ا. حلكظرر اابرارة البجردة ضمدر 

 لؾػقٓذ حلل بج ؽ الـحجس. جففق ي تعؿؾ مغؾلػر 

tint َمِشقج: اجلؿع أمشاج 

demi-teinte; nuance 

درضمجت الؾقن كػ  ف احل شمػ جحلت ـمػق ػ ذم درضمة مـ 

 الؾقن احل ذم اإلطم جس سمف.

tissue dose جرظة كسقجقة؛ جرظة ِجؾدية 

dose cutanée; dose à la peau 

اجلرقمة التل يؿتص فج ك  قج م ـ إك  جة ذم اعمـطؼ ة 

 اعمؼصقدة اعمعّرعة لإلؿمعجع.

titanium تقتاكقوم 

titane 

حلكتؾت ف  22قم دد  ال ذر   Tiكقؿقج ل فؾز  رمز   ص رقمـ

اسم قض  oC 1668ة اكص فجر  كؼطحل 47,90الذرية الـ بقة 

. لف صم الث 4,5حلكثجفتف الـ بقة  اقجسمؾ لؾ ح  كثػمر ض ل ف

مقزات اؾمجؾمقة، مؼجحلمتف الؽفرسمج قة كب ػمة، كثجفت ف قؾقؾ ة، 

ة م  رمؼجحلمتف لؾتلّكؾ قمجلقة. حليقضم د ذم مجق ع ص خقر الؼ

 صـجقمة الطج رات إرعقة سمؽمكقز مـخػض حلي تعؿؾ ذم

حلاعمركب  جت الػض  ج قة خلػت  ف، ك    ي   تعؿؾ ذم اعمـم   ت 

 الؽقؿقج قة حلذم ال بج ؽ.

TNT equivalent مؽافئ الـ يت إن يت 

équivalent TNT 

ـ قـبؾ  ة ذري  ة احل  مؼق  جس لؾطجق  ة التػجػمي  ة الـجدم  ة قم  

هدرحلضمقـقة حليعؼم قمـفج قمجدة سمؽتؾة اعمجدة اعمتػجرة اعمعرحلفة 

 حلشمؼجس سمقاطمدات الؽقؾقـمـ احل اعمقغجـمـ. TNTسمجل  

tolerance تسامح 

tolérance 

الػ    جرق إقمظ    ؿ اعمؼب    قل قم    ـ ققؿ    ة مرضمعق    ة 

إذا ك جن الػ جرق  جحمددةٓظمتبجر، حليؽقن الت جمح مقضمبر 

 إذا كجن الػجرق دحل ج. جفقق الؼقؿة اعمرضمعقة حلؾمجلبر 

tolerance dose جرظة التحّؿل 

dose admissible; dose de tolérance 

اك  ؼم مؽ  جفئ لؾجرقم  ة اعمؿتص  ة م  ـ إؿم  عجع م  ميلـ ذم 

زمـ معلم،  دد  التـظ ق ت، حليعتؿ د قم غم اف ؽما  

ار ظَمْؾؼق ة ع  رقمدل حلضمقد اطم ت ل حم  قس لظف قر ا

طمتك قمغم اعمدى البعقد ذم الػ رد احل ذم ذريت ف. حلشُمؼ جس 

 .radاحل  remهذ  سمقاطمديت 

tomography التصوير ادؼطعي 

tomographie 

ـمريؼة شمصقير ـمبل شمتقح ابصقل قم غم ص قرة ؿم عجقمقة 

كؼقة عمؼطع قمرعجين ذم قمضق مـ اقمضجء اإلك جن. حلم ـ 

اؿم  فر اكقاقم  ف ك  قع يطؾ  ؼ قمؾق  ف اؾم  ؿ التص  قير الطبؼ  ل 

م      ـ  ااظمتص      جرر  CATاعمح      قر  اعمحقؾم        

Computerized Axial Tomography. 

tone َكْغؿة 

ton; son 

 صمجسمت.الصقت الـجضمؿ قمـ اهتزاز ا قاء سمؽمدد 

tonometer مؼقاس الـغم 

tonomètre 

اداة لتعقلم آرشمػجع اعمض بقط احل مع دل آهت زاز 

 ذم الـغ ت.

top امة؛ ُبؾبل؛ ُذروة  ُخذروف؛ ُدوَّ

toupie; sommet 

لعبة اـمػجل مملػة مـ كتؾة خمرحلـمقة  ّف زة سمؿح قر  -1

ُم  َذسّم  يؿؽـف  ج ان شم  دحلر طمقل  ف متقازك  ة حله  ق ذم 

 قمتف قمـ طمد معلم. ؾم رإذا زادت ؾم ل القعع الرا
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الـؼط  ة احل اجل  زء ال  ذ  يؽ  قن ذم إقم  غم م  ـ  -2

 ؾم ل.يشء را

tore )َضْوق؛ ِشوار )كعؽة 

tore 

Fr: tore=ـمقق 

ضم ؿ صؾ  دحلراين يتقلد م ـ دحلران ق ر  دا  ر  

 طمقل حمقر ظمجرج قمـف حليقاز  م تقيف.

toroidal coil ِمَؾف دوٓيب 

bobine toroïdale 

طم قل  جكجقؾ معزحلل مؾػق  طمؾزحلكقر مؾػ مـ ؾمؾؽ 

 كقاة طمؾؼقة قمغم هق ة دحلٓب.

 

torque  مزدوجةظزم  

couple 

مت     جحليتلم ذم الم    دة مت    قازيتلم حلقم    زل ق    قشملم 

حلمتضجدشملم ذم آدمج  شممصمران ذم ضم ؿ، حلهق ي  جحل  

 ضمداء ؿمدة إطمدى الؼقشملم ذم اعم جفة العؿقدية سمقـف .

torr ُضور 

torr 

مقؾقؿ  ؽم  1حلاطم  دة ع  غط ؿم  ج عة آؾم  تع ل شم   جحل  

 سمجؾمؽجل. 133,3ز بؼل احل 

Torricelli 's theorem  ِّكظرية توِرصع 

théorème de Torricelly 

قمة شمدفؼ ؾم ج ؾ م ـ فتح ة ذم ؾم ركظرية شمـص قمغم ان 

قمة ؾم   رم  ـ ؾم  طح ؾم  ج ؾ شم   جحل    حلقم  جء قم  غم سمع  د 

م ـ ارشمػ جع ؾم طح  اطمرر  جال ج ؾ لق شُمرب ي ؼط ؾمؼقـمر 

ال      ج ؾ إمم شمؾ     ؽ الػتح     ة حلشمعط     ك سمجلعالق     ة 

 ع ل.الت جرع إر  طمقث     √  

Torricellian vacuum  خالء توريشّع 

vide de Torricelly 

اخلالء الذ  ر دث ذم اكب قب زضم جضمل ـمقي ؾ مػت قح 

مـ ـم ر  حلم  دحلد م ـ الط ر  أظم ر، قمـ دمج ُيؿ أل 

ذم طم ق  ز ب ؼ  سمجلز بؼ حلُيؼؾ  حلُيغؿ ر ـمرف ف اعمػت قح

إٓ  جظمجلقر  جذم إقمغم فراغر  جفقفبط الز بؼ ذم إكبقب خمؾلػر 

مـ سمخ جر الز ب ؼ، ه ذا الػ راذ ي دقمك ظم الء شمقريم كّم. 

حلي   جحل  ع  غط سمخ  جر الز ب  ؼ اعمم  بع ذم ه  ذا الػ  راذ 

 سمجؾمؽجل ذم درضمة ابرارة العجدية. 0,133322

torsion فتل 

torsion 

Lat: torsion=فتؾ 

 .moment of torsionراضمع 

torsion balance مقزان الػتل 

balance de torsion 

مقزان يتؽّقن مـ قضق  متلم معؾؼ مـ مـتصػف سمؾقػ 

احل ؾمؾؽ دققؼ حلـمقيؾ يعؿؾ قمؿؾ كجسمض فتؾ ع عقػ 

لؾؼض  ق  قمـ  د  ، حلطمق  ـ  شمطب  ؼ مزدحلضم  ة معجم  دةاضم  در 

ـمرفقف، يدحلر الؼضق  حليػتؾ الؾقػ إمم حلع ع رص ؾ 

فقف شمقازن سملم اعمزدحلضمة اعمطبؼ ة حلمزدحلضم ة الػت ؾ الت ل 

شمتقلد ذم الؾق ػ، فتتقق ػ زاحلي ة الػت ؾ قم غم اعمزدحلضم ة 

م ع قمزمف ج. حلشم زداد طم جؾم قة  ااعمطبؼة حلشمتـجؾم   ـم ردر 

اعمقزان كؾ  كجكت صمجسمتة فتؾ الؾقػ ص غػمة طمت ك شمتقل د 

دحلران كبػمة مـ شمطبقؼ مزدحلضمة ععقػة. اظم ؽمع زاحلية 

العجمل كقل قن ه ذا اعمق زان حلاؾم تعؿؾف ذم قق جس الؼ قى 

الؽفراك   دة الض   عقػة، حلاؾم   تعؿؾف الع   جمل كجفـ   ديش 

 ع ل.لؼقجس صمجسمتة التثجقؾ إر

 .torsion pendulum جحلي ؿك ايضر 
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torsion constant ثابتة الػتل 

constante de torsion 

 .moment of torsionراضمع 

torsion pendulum كواس الػتل 

pendule de torsion 

 .torsion balanceاكظر 

total angular momentum 

 آكدفاع الزاوي الؽع

moment angulaire total 

ه  ق  ؿ  قع آك  دفجع ال  زاحل  اعم  دار  حلآك  دفجع 

 الزاحل  الذايت (ال بقـلا جل قؿ احل ذرة احل كقاة إلخ.

total binding energy ضاقة آرتباط الؽؾقة 

énergie de liaison totale 

 .binding energyاكظر 

total cross section  ْالؽعضـي ادؼطع الَعر  

section efficace totale 

 ؿقع اعمؼ جـمع العرع قة جلؿق ع التػ جقمالت اعمتبجدل ة 

 سملم إؿمعجع حلارد حلهد  معلّم.

total differential تػاضل كع 

différentiel total 

 غ  ػماتذات مت Fلدال  ة  dFيع  ّر  التػجع  ؾ الؽ  كم 

x,y,z,... :سمجلعالقة 

   
  

  
   

  

  
   

  

  
     

  طمقث 

  
 x تغ ػمسمجلـ  بة لؾؿ Fاعممتؼ اجلز  ل لؾدال ة  

 ت.غػماحلكذلؽ إمر لبجقل اعمت

total heat حرارة كؾقة 

chaleur totale 

 .enthalpyاكظر 

total internal reflection اكعؽاس كع داخع 

réflexion totale interne 

آكعؽجس الؽكم الذ  يعجكقف الض قء قمـ دمج ي رد م ـ 

حلسمزاحلي  ة حلرحلد اك  ؼم م  ـ زاحلي  ة  ا    رر حلؾم  ط اؿم  د ك

فق ـعؽس ، 90oشمؼجسمؾ زاحلية اكؽ  جر شم  جحل   ،طمرضمة

سمت مف قم غم ؾم طح الػص ؾ حليع قد إمم حلؾم ط ال قرحلد. 

 .total reflection جحلي ؿك ايضر 

 

total ionization dose جرظة تليغ كؾقة 

dose d'ionisation totale 

 .radiation doseاكظر 

total reflection اكعؽاس كع 

réflexion totale 

 .total internal reflectionاكظر 

toughness متاكة؛ قساوة 

résistance à la fatigue 

شمتقح  ج امتصج  ـمجقة كبػمة ممج  عؾف ج  صػة مجدة مج

غ ػم هّم ة حلمت ددهج الط  قزم قب ؾ آكؼط جع كب  ػم، حلٓ 

 فقفج الّصدع. م ريـت

tracer قّػاء 

traceur; marqueur 

مجدة شُمَتَعّر  سمخجصة مج ممق زة (إؿم عجع، شم للؼ، كتؾ ةا، 

ختؾط احل شمثبت سمؽؿقة ع  قؾة قم غم م جدة اظم رى، لؽ ل 

 مققع هذ  اعمجدة حلشمقزقمفج.يتجح فق  سمعد متجسمعة 

track َمْسؾك 

trace; piste 

مـطؼ   ة يؿ    حفج راس الؽتجسم   ة حلالؼ   راءة قم   غم  -1
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 القؾمط ابجمؾ لؾؿعطقجت ذم ابجؾمقب. 

يط شم  جقؾ ؿم  رممّر لت جقؾ قـجة معؾقمجت قم غم  -2

 احل قمغم قر .  ل مغـطق

train of waves قطار أمواج 

train d'ondes 

 اعمتتجسمعة. ؿققمة مـ إمقاج 

trajectory مسار 

trajectoire 

Lat: trajectoria=م جر 

 ؿققمة اعمقاعع اعمتتجلقة الت ل شمم غؾفج كؼط ة معقـ ة 

يتغ ػم ؿم ؽؾف م ـ  جمـ ضم ؿ متحرب، فتمل ػ ظمطر  

طمرك   ة إمم اظم   رى. فتؽ   قن ابرك   ة م    تؼقؿة احل 

 دا رية.ال حلمـفجمـحـقة 

transadmittance َقبولقة آكتؼال 

admittance de transfert 

بة اعمـتجة لؾتقجر اعمتـجحلب قمـد اطمد اعم  جر  ذم  ك بة اعمركل

ب ة الػؾطق ة اعمـتج ة اعمؼجسمؾ ة قمـ د  ص ل إلؽ ؽمحلين إمم مركل

 ى  ظمر مع سمؼجء فؾطقجت اعم جر  إظمرى صمجسمتة.  رم

transcendental equation معادلة متسامقة 

équation transcendante 

ضمؼمي  ة  ت  ق  قم  غم دحلاّل مت   جمقة مث  ؾ  معجدل  ة غ  ػم

  الداّل  ة إؾّم  قة 
حلالؾقغجريتؿق  ة      حلاعمثؾثجشمق  ة  

 .πحل e. حلهـجب اقمداد مت جمقة مثؾ     

transconductance كاقؾقة تبادلقة 

conductance de transfert 

قق  جس ٕداء ص   ل صمالصم  ل اعم   جر  ي   جحل  ظم  جرج 

(الص ػقحةا قم غم       ق ؿة التغػم ذم شمق جر اخل رج 

ؿا ال ذ       التغػم  ذم فؾطقة الدظمؾ (ؿمبؽة التحؽُّ

يقلل  د ، م  ع سمؼ  جء فؾطق  ة الص  ػقحة حلسم  جقل الػؾطق  جت 

 صمجسمتة حليعطك سمجلعالقة:

   
     

    
 

transducer ل ضاقة؛ حِموال  حموِّ

transducteur; convertisseur de mesure 

الؽفرع    غطقة احل م    جدة احل ضمف    جز مث    ؾ البؾ    قرة 

ل ـمجق   ة  اعمؽرحلف   قن احل اخلؾق   ة الؽفرع   ق قة، ر   قل

 الدظمؾ مـ ؿمؽؾ إمم ـمجقة ظمرج مـ ؿمؽؾ  ظمر.

transfer characteristic ممقِّز آكتؼال 

caractéristique du transfert 

الرؾمؿ البقجين ال ذ  ي رسمط شمق جر اطم د اعم  جر  ذم ص  ل 

 صمجسمتة.ى  ظمر، مع سمؼجء الػؾطقجت إظمرى   رسمػؾطقة م

transfer of heat اكتؼال احلرارة 

transfert de chaleur 

دهج مـ كؼطة ؾمجظمـة إمم كؼطة سمجردة  طمركة ابرارة احل شمبدُّ

 .جحلدمر  سمجلـؼؾ احل سمجبؿؾ احل سمجإلؿمعجع احل هبج مجقعر 

transformation حتويل 

transformation 

العؿؾقة التل رصؾ فقف ج شمغ ػم م ـ مظف ر احل طمجل ة احل 

  ظمر، احل اكتؼجل الطجقة مـ ؿمؽؾ إمم  ظمر.ـمقر إمم 

transformer  َحمِّولة 

transformateur 

ضمف   جز يـؼ   ؾ الطجق   ة الؽفرسمج ق   ة م   ـ دارة إمم دارة 

حليبؼقف  ج قم  غم ـمبقعتف  ج، حللؽـ  ف يغ  ػم الػؾطق  ة حلالتق  جر 

حلسمعض اعمؿق زات الؽفرسمج ق ة إظم رى. حله ق يت للػ 

ذم اسم ط اكقاقمف م ـ دارشم لم مع زحللتلم إطم داةج قم ـ 

. شمتّؽقن إحللق ة الت ل ي دظمؾ التق جر جٕظمرى كفرسمج قر ا

إلقفج مـ دارة اعمصدر مـ ؾمؾؽ كجقؾ معزحلل مؾػ ق  

قم  غم ك  قاة طمديدي  ة ص  ػج حقة     م  ـ الؾػ  جت اقم  ددر 

   مغؾؼة، ك  شمتّؽقن الثجكقية مثؾ إحللق ة م ـ قم دد 

مـ الؾػجت مؾػقفة قمغم كػس الـقاة ابديدي ة. حلمـف ج 

يمظم   ذ التق   جر إمم دارة آؾم   تع ل. حلشمؽ   قن ك    بة 

ذم الدارشملم م  جحلية ك  بة قم دد     حل   الػؾطقتلم 

  ، ا    حل   الؾػ   جت 

  
 

  

  
قم   غم طم   لم شمؽ   قن  .
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ك بة المدشملم سمعؽس ك  بة قم دد  الؾػ جت. حلشمؽ قن 

ل  ة رافع  ة لؾت  قشمر إذا ،   اك  ؼم م  ـ    ك  جن  اعمحقل

 .  اصغر مـ    حلظمجفضة لؾتقشمر إذا كجن 

transformer coupling قرن حترييض 

couplage transformateur 

 .inductive couplingاكظر 

transient اكتؼايل؛ ظابر 

état transitoire; transition 

، ظمجص ة شمق جر اقص ػمر  جفمجهرة احل صػة ممقتة شمدحلل حلقتر 

 احل فؾطقة قمجسمرة.كفرسمج ل قمجسمر 

transient equilibriumتوازن اكتؼايل؛ توازن ظابر 

équilibre transitoire 

شمقازن ذم الـمجط اإلؿم عجقمل عم جدة مم عة يؽ قن فقف ج 

إمم طم د  ك ج  سمحق ث  قمؿر الـصػ لؾـقاة إل ـمقيالر 

ٓ شمـؼص كؿقتفج سمؼدر حم  قس ظم الل م دة الت قازن 

 اعملظمقذة سمعلم آقمتبجر.

transient motion حركة ظابرة 

mouvement transitoire 

ل  طمركة اهتزازية احل غ ػم مـتظؿ ة  ص ؾ ظم الل   قُّ

 مؼدار فقزيج ل إمم طمجلة م تؼرة.

transient response 

 اشتجابة اكتؼالقة؛ اشتجابة ظابرة

réponse transitoire 

 ذم دظمؾفج. جمػجضم ر  اؾمؾقب مـظقمة يتبع شمغػمر 

transistor تراكزشتور 

transistor 

 pاداة مملػة مـ اكصج  كقاقؾ مم قسمة م ـ الـؿط لم 

 p. حلشمض   ؿ الؽمكقب   ة كص   ػ كجق   ؾ م   ـ ال   ـؿط nحل

احل كصػ كجقؾ  ،nسملم كصػل كجقؾ مـ الـؿط  احمصقرر 

n  حمصقر سملم كصػل كجقؾp فقؽقن الؽماكزؾمتقر مـ ،

. حلشمع ر  اعمـطؼ ة n-p-nاحل مـ الـؿط  p-n-pالـؿط 

اعمـطؼت  جن اجلجكبقت  جن القؾم  طك سمجلؼجقم  دة ك    شمع  ر  

ع. حلقد طمؾ الؽماكزؾمتقر حمؾ الص ل  سمجلبجقمث حلاعمجؿل

الثالصم   ل ذم اقم    ل التض   خقؿ حلالؽم   ػ حلالؼط   ع 

ؾم  ل حلالقصؾ لؾتقجر الؽفرسم ج ل . حله ق ابج ر إؾمج

ذم سمـ  جء مجق  ع أٓت اإللؽؽمحلكق  ة. ه  ذا ف  ق  يتعؾ  ؼ 

سمجلؽماكزؾمتقر القصكم حلهـجب كقع  ظمر هق شمراكزؾم تقر 

 فؾػماضمع هـجب. effect transistorبؼؾ مػعقل ا

transistor parameters وشطاء الساكزشتور 

paramètres de transistor 

د اداء الؽماكزؾمتقر مـ ظمالل دارشمف اعمؽجف  ة،  حلؾمطجء  دل

احل  حلهل إمج ان شمؽقن حلؾمطجء متججك  ة (كؾف ج ممجكع جت

ا احل غػم متججك ة حلشمع ر  ه ذ  إظم ػمة كؾفج قبقلقجت

سمجعمختؾط  ة احل ا جقـ  ة (مث  ؾ ممجكع  ة ال  دظمؾ، حلقمجم  ؾ 

 شمضخقؿ التقجر، حلقمجمؾ شمضخقؿ التقشمرا.

transition ظبور؛ اكتؼال 

transition 

ل ذم مـظقم ة فقزيج ق ة يغ ػمل م ـ ظمصج ص فج مث ؾ   قُّ

ؽ كقاة ممعة سمنصدار إؿمعة الػج.  شمػؽُّ

transition between statesاكتؼال بغ احلآت 

transition entre états 

 اكتؼجل مجدة مـ إطمدى طمجٓفج إمم طمجلة اظمرى.

transition elements اكتؼالقة صـرظـا  

éléments de transition 

شمؽ قن إلؽؽمحلك جت التؽ جفم فق ف مقزقم ة سم لم  ص را  قمـ

ٓر  مـ ـمبؼة حلاطمدة. حلهذا يؿـحفج الؼدرة قمغم  ـمبؼتلم سمد

غ  ػم  dشمؽ  قيـ ايقك  جت معؼ  دة. حلشمؽ  قن فقف  ج الطبؼ  ة 

   الت  ل  ؿ  ؾ إقم  داد الذري  ة ص   رمؽتؿؾ  ة. حله  ل العـج

. مجقعفج فؾزات حلاغؾبف ج ذحل 57-80حل 39-48حل 30-21

اةق   ة اقتص   جدية حلص   ـجقمقة. اكثره   ج كثق   ػ حلق   جٍس 

حلَقُصق  حلضمقد الـؼؾ لؾحرارة حلالؽفرسمجء حلقمجزم درضم ة 
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آكصفجر. حله ل شمم ؽؾ مركب جت سمتؽ جفمات كقؿقج ق ة 

دي  د حلالزك  ؽ حلالؽ  جدمققل خمتؾػ  ة. اعمم  فقر مـف  ج اب

الػؾ  زات  جحلالز ب  ؼ حلالـقؽ  ؾ حلال  ذه . حلشم   ؿك اطمقجكر  

 .transition metalsآكتؼجلقة 

transition metals فؾزات اكتؼالقة 

métaux de transition 

 .transition elementsاكظر 

transition probability احتامل آكتؼال 

probabilité de transition 

شمؼقل مـظقمة ضم ق ت سمجٓكتؼجل ذم حلاطمدة اطمت ل ان 

 الزمـ مـ طمجلة احللقة معّقـة إمم طمجلة  ج قة معّقـة.

transition temprature ل  درجة حرارة التحوُّ

température de transition 

 .critical temperature (2)اكظر 

translation اكسحاب 

translation 

مجق  ع قمجت ؾم   رطمرك  ة ضم   ؿ شمؽ  قن فقف  ج مّتجف  جت 

كؼجـمف مت جيرة (متقازية حلمت  جحلية حلذم كػ س اجلف ةا 

 ذم ا  بظة.

translation of axes اكسحاب ادحاور 

translation des axes 

إمم        قمؿؾق  ة    ر  فقف  ج ؾم  ح  مجؾ  ة حم  جحلر 

طمق  ث إطم  داصمقجت         مجؾ  ة حم  جحلر ضمدي  دة 

 فقؽقن لديـج:        هل    الـؼطة 

طمق     ث                    

ه  ل اطم  داصمقجت الـؼط  ة ذم اجلؿؾ  ة إحلمم         

 اطمداصمقجت الـؼطة ذم اجلؿؾة اجلديدة.        حل

translational motion حركة اكسحابقة 

mouvement de translation 

 .motion of translationراضمع 

translucent  صاّف 

translucide 

Lat: translucere=ي طع مـ ظمالل 

 اص  ػة ضم   ؿ يؿ  ّر الض  قء فق  ف حللؽـ  ف يع  جين شمبدي  در 

، سمحق  ث ٓ يت  جح متقق  ز إؿم  قجء م  ـ ظمالل  ف اؿم  ديدر 

سمقع  قح، مث  ؾ الزضم  جج اعمحّج  ر احل الزضم  جج اعمط  كم 

 سمدهجن اسمقض.

transmission كػوذ؛ بث 

transmission 

 مرحلر إؿمعجع قمؼم حلؾمط دحلن شمغػم ذم ـمقل مقضمتف.  -1

طمجمؾة عمعؾقمجت ؾمؿعقة إرؾمجل مقضمجت راديقية  -2

يؿؽ ـ اؾم تؼبج ج سمقاؾم طة  جاحل مر قة احل كؾقف  معر 

 مذيجع احل شمؾػجز.

transmission coefficient ُمعامل الـػوذ 

coefficient de transmission 

ك بة ؿمدة اإلؿمعجع سمع د اظمؽماق ف حلاطم دة الط قل م ـ 

 جالقؾمط إمم ؿمدشمف قب ؾ دظمقل ف القؾم ط. ي  ؿك ايضر 

transmittance  احلtransmissivity. 

transmission factor ظامل الـػوذ 

facteur de transmission 

الـ بة سملم شمدفؼ كؿقة كػذت قمؼم ضم ؿ حلسم لم شم دفؼفج 

 القارد حلهق مؼدار ٓ حلاطمدة لف.

transmission grating صبؽة اكعراج َكػوذة 

réseau de diffraction transparent 

سمحق ث يـػ ذ ؿمبؽة اكعراج خمططة قمغم قجقم دة ؿم ػجفة 

ٓر  م  ـ ان  اإلؿم  عجع الض  ق ل م  ـ ظم  الل الم  بؽة سم  د

 يـعؽس قمؾقفج.

transmission line خط كؼل 

ligne de transmission 

 ؿققمة مـ الـقاقؾ مثؾ إؾمالب حلإدّلة اعمقضمق ة احل 

الِؽبجل اعمّتحدة اعمحقر، شمـجؾم  كؼؾ الطجقة الؽفرسمج قة 
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، حله  ل احل اإلؿم  جرات سمػعجلق  ة سم  لم مط  رافلم احل اكث  ر

 هقا قة احل سمحرية احل  ت ارعقة.

transmission loss   آكتؼالب َفْؼد  

perte par transmission 

الـ بة سملم الؼدرة قمـ د كؼط ة م ج م ـ مـب ع إمم الؼ درة 

ا قمـفج سمقاطمدة الدي قبؾ.  قمـد كؼطة اسمعد مـفج ُمَعؼّمر

transmission of heat اكتؼال احلرارة 

transmission de la chaleur 

فمجهرة متر فقفج ابرارة مـ ضم ؿ إمم  ظمر اقؾ ؾمخقكة 

احل اكث  ر سم   رحلدة. حله  ل     دث دحلن حلؾم  ط سمطري   ؼ 

اإلؿم  عجع، احل سم  جلت س سمقضم  قد حلؾم  ط ص  ؾ  سمطري  ؼ 

الـؼؾ، حلذم طمجل ة ال  قا ؾ حلالغ جزات   دث سمحرك ة 

اعم  ج ع سمػع  ؾ اظم  تال  درضم  جت اب  رارة، حلم  ـ صَم  ؿ 

 اظمتال  الؽتؾة ابجؿقة، سمطريؼة ابؿؾ.

transmissivity كػاذية 

coefficient de transmission 

 .transmission coefficientاكظر 

transmittance إكػاذية 

transmittance 

 .transmission coefficientاكظر 

transmittancy إكػاذية كوظقة 

relation de transmission interne 

حمؾ قل لإلؿم عجع، حله ق ي  جحل   مؼدار يؿثؾ إكػجذي ة

ك   بة إكػجذي  ة اعمحؾ  قل إمم إكػجذي  ة م  ذي  ص  جٍ  ل  ف 

 إسمعجد ذافج.

transmitted light ضوء كافذ 

lumière transmise 

ا مـف. جالضقء الذ  يؼمز خمؽمقر   القؾمط الذ  يؿتص ضمزءر

transmitter ُمرِشل 

transmetteur 

طمجمؾ  ة  كفرـمق   قة جضمف  جز إلؽ  ؽمحلين يقلل  د امقاضمر  

حليض خؿفج حليض ّؿـفج إؿم جرة ذات معـ ك مم تؼة م ـ 

الؽالل احل مـ غػم  مـ اعمصجدر حليمع اإلؿمجرة الـجدمة 

 سمقاؾمطة ا قا ل.

transmitting grating صبؽة اكعراج َكػوذة 

réseau de transmission 

 .diffraction gratingراضمع 

transmutation حتُّول 

transmutation 

 ظم ر قم ـ  ص  رالؽقؿقج ق ة إمم قمـ ص  رشمغػمُّ اطم د العـج

ـمريؼ شمػجقمؾ كقحل  حلاطمد احل ؾمؾ ؾة م ـ التػ جقمالت 

 238الـقحلية مث ؾ إدظم جل سمرحلشم قن إمم ك قاة يقراكق قل 

 .239فقتحقل إمم سمؾقشمقكققل 

transparent صػاف 

transparent 

ضم ؿ يؿرر إؿمعة الضق قة سمحقث يؿؽ ـ ر ي ة  -1

 إؿمقجء اعمقضمقدة ظمؾػف سمقعقح. 

رر اعمعؾقم جت م ـ مت  ةٍ حلصػ عمـظقمة احل لتجفق ز -2

 دحلن ا  شممػػم.

transport mean free path 

 متوشط ادسار احلر آكتؼايل

libre parcours moyen 

م جر ي جحل  صمالصم ة اع عج  معجم ؾ آكتث جر لت دفؼ 

 الـؽمحلكجت ذم مػجقمؾ كقحل .

transposed matrix مصػوفة مـؼولة 

matrice transposée 

قفة كجدمة قمـ قمؿؾقة مبجدلة اعمقاقع سم لم اؾم طرهج مصػ

 حلاقمؿدفج.

transposition مـاقؾة 

transposition 
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كؼؾ اطم د اب دحلد ذم معجدل ة م ـ ـم ر  إمم ـم ر  م ع 

 شمبديؾ إؿمجرشمف احل مبجدلة سملم رمزيـ مـ  ؿققمة رمقز.

transuranium elements 

 ما بعد القوراكقوم صـرظـا

éléments transuraniens 

 ؿققم   ة الػؾ   زات اعمم   عة الت   ل شم   كم الققراكق   قل ذم 

. حله ل شُمـ َتج إم ج ص رضمدحلل التصـقػ الدحلر  لؾعـج

قمجت اجل ق ت حلإمج كـػجيجت ذم التػ جقمالت   رذم م

 .92الـقحلية. حلاقمدادهج الذرية اكؼم مـ 

transverse electric wave 

 موجة كفربائقة ظرضاكقة

onde électrique transversale 

كفرـمق قة يؽقن فقفج مّتجف ابؼ ؾ الؽفرسم ج ل مقضمة 

 جقمغم ادمج  آكتمجر. شم ؿك ايضر  جذم كؾ مؽجن قمؿقدير 

TE wave. 

transverse electromagnetic wave 

 موجة كفرضقسقة ظرضاكقة

onde électromagnétique transversale 

يؽ قن فقف ج ك ؾ م ـ مّتج ف ابؼ ؾ  مقضمة كفرـمق  قة

ذم ك  ؾ مؽ  جن     ل الؽفرسم  ج ل حلمّتج  ف ابؼ  ؾ اعمغـطق

 قمغم ادمج  آكتمجر. جقمؿقدير 

 .TEM wave جشم ؿك ايضر 

transverse wave موجة ظرضاكقة 

onde transversale 

مقضم  ة يؽ  قن فقف  ج مـح  ك اكتؼ  جل ضم   ق ت القؾم  ط 

 عمـحك اكتمجرهج. افقف اعمقضمة معجمدر  م رالذ  شمـت

trap َمصَقدة 

piège 

حلؾمقؾة خلػض ع غط سمخ جر الزي ت احل الز ب ؼ ذم  -1

 خُمِْؾَقة هقاء شمعؿؾ قمغم الزيت احل الز بؼ. 

فجقة احل قمدل اكتظجل ذم البـق ة البؾقري ة عم جدة كص ػ  -2

فقفج إلؽؽمحلن ذم قمصجسمة الـؼ ؾ احل صمؼ    ؾم ركجقؾة يم

 ذم قمصجسمة التؽجفم طمتك يتحرر سمنصمجرة طمرارية.

travelling microscope جمفر مـزلق 

microscope mobile 

 0,01ضمفجز ي تعؿؾ لؼقجس إـمقال سمدق ة شمص ؾ إمم 

مؾؿ  ؽم. حله  ق ممل  ػ م  ـ  ف  ر مرّك    قم  غم ؾم  ؽتلم 

مثبتت  لم سم  ف، حليؿؽ  ـ شمغق  ػم مؽ  جن اعمجف  ر سمزلؼ  ف قم  غم 

 (Vernier)ال    ؽتلم، حليؼ   جس آك   زٓق سمػركق   ة 

حلي    تعؿؾ ذم اعمخت   ؼمات لؼق   جس ق   را ـ اكؽ    جر 

 ال قا ؾ حلغػم ذلؽ.

travelling wave ةشـرموجة مـت  

onde progressive 

 جذم حلؾمط متججكس يؿؽـ اقمتبجر  حلؾم طر  م رمقضمة شمـت

ذم ادم    ج  آكتم    جر طمت    ك فؿ    ؾ  صم    جر  جٓ متـجهقر    

 آكعؽجس قمغم طمدحلد .

triac إلؽسوين صـرتِرياك: ظـ  

triac 

En: triode & AC=شمريقد حلشمقجر متـجحلب 

(شمق   جر  ACحلم   ـ  triodeمص   طؾح مـح   قت م   ـ 

م  راسمط:  إلؽ  ؽمحلين ل  ف صمالصم  ة ص   رمتـ  جحلبا حله  ق قمـ

يؿؽ ـ سمػض ؾف  (G)حلسمقاسم ة  (A)حلمص عد  (C)مفبط 

التحؽؿ سمتقجر ابؿؾ سملم اعمف بط حلاعمص عد قم ـ ـمري ؼ 

 التحؽؿ سمطقر اإلؿمجرة اعممصمرة قمغم البقاسمة.

 

triangle مثؾث 

triangle 

مضّؾع مملػ مـ صمالصمة اع الع حلمـ ف ؾم ل ؿمؽؾ هـد
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اعمثؾ  ث اعمت   جحل  ال   جقلم حلاعمثؾ  ث الؼ  ج ؿ حلاعمثؾ  ث 

 اعمت جحل  إعالع.

triangulation تثؾقث 

triangulation 

ـمريؼة طم جب هـدؾمقة شمعتؿد قمغم شمؼ قؿ م  جطمة م ج 

يؼ جس ـمقل ف  جإمم مثؾثجت ُيّتخذ ع ؾع اطم دهج مرضمعر 

حلمجق  ع الزحلاي  ج ذم اعمثؾث  جت حلم  ـ صَم  ؿ طم   جب مجق  ع 

 اـمقال إعالع صمؿ اعم جطمجت.

triboelectrification لك  تؽفرب بالدَّ

électrisation par frottement 

كفرسم  جء ؾم  جكـة شمتقل  د م  ـ دل  ؽ ضم   ؿلم خمتؾػ  لم 

اطم  دةج سم  جٔظمر فقؽت     اطم  دةج ؿم  حـة مقضمب  ة 

 حلأظمر ؿمحـة ؾمجلبة.

triboluminescence لك  تللق بالدَّ

triboluminescence 

شم  للؼ سمع  ض البؾ  قرات قمـ  د دلؽف  ج احل شمؽ   ػمهج احل 

 عغطفج ا  قمـد شمؽ ػم ؿمبؽتفج البؾقرية.

trichroism ن  ثالثي التؾوُّ

trichroïsme 

امتص  ج  لؾض  قء اكتؼ  ج ل شمػجع  كم شمؼ  قل سم  ف اعم  قاد 

اعمؾقكة ذات آكؽ جر اعمضجقمػ مـ اعمـظقمة الؼج ؿ ة 

orthorhombic  حلاعمـظقم      ة إطمجدي      ة اعمق      ؾ

monoclinic  حلاعمـظقمة الثالصمقة اعمقؾtriclinic. 

triclinic ثالثي ادقل 

triclinique 

سمؾقرات  ج صمالصمة حمجحلر غ ػم مت  جحلية شمتؼ جـمع سمزحلاي ج 

 مـػرضمة.

trigger قادح 

déclencheur 

  لقة شمطؾؼ اؾمتججسمة ظمجصة لدارة كفرسمج قة احل ضمفجز معلّم.

trigger circuit دارة الؼْدح 

circuit de déclanchement 

م ـ ضم راء  جمػجضم ر  ادارة إلؽؽمحلكقة يتغػم ظمرضمفج شمغػمر 

شمغػم صغػم ذم دظمؾفج حلهذا مج  عؾفج قجدرة قمغم إصم جرة 

 طمدث ذم دارة اظمرى كتمغقؾ حمرب.

trigonometry مثؾثات 

trigonométrie 

إمم شمطبق ؼ قمؿؾق جت  جفرع مـ الريجعقجت هي د  اؾمجؾمر 

اب   جب ب  ؾ اعمثؾ  ث م  ـ قمالق  جت اع  القمف سمزحلاي  ج  

حلاؾمتع ل الدحلاّل الدا رية ا  اخلطقط اعمثؾثجشمقة: اجلق   

حلالتج    (ضمق    ال  ت لا حلالظ  ؾ حلالتظ  ؾ (فم  ؾ ال  ت لا 

حلالؼ  جـمع حلالؼ  جـمع ال  ت ل. حلهـجل  ؽ مثؾث  جت م   تقية 

 شمعتؿد الدا رة حلاعمثؾثجت الؽرحلية شمعتؿد الؽرة.

trigonal مثؾثي 

trigonale 

ظمؾق ة القاطم دة فق ف ؾم  ل ق ؿ م ـ كظ جل سمؾ قر  ؾمدا

مملػ  ة م  ـ صم  الث ـمبؼ  جت، يتؿق  ز الـظ  جل سمؿح  قر 

 لؾتـجفمر الثالصمل.ؾم ل را

trim هتذيب 

calibrage 

الض  بط ال  دققؼ لؼ  قؿ التحريض  قجت احل اعمؽثػ  جت ذم 

دارة إلؽؽمحلكقة لتحؼقؼ اعمطؾقب مـف ج كتقلق د اهت زاز 

 سمؽمدد معلم.

trimmer condenser مؽثف هتذيب 

condensateur trimmer 

مؽثػ متغػم ؾمعتف صغػمة يقصؾ قمغم التقاز  قمجدة م ع 

 مؽثػ  ظمر لضبط ال عة اعمؽجف ة    قمغم ققؿة حمددة.

triode ِصامم ثالثي ادساري 

triode 

ص ل طمرار  اي قين يت للػ م ـ صمالصم ة م  جٍر: اعمف بط 

حلفق  ف شمتقل  د اإللؽؽمحلك  جت سمجلت   خلم حلشمت  دفؼ كح  ق 
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ى الثجل ث حله ق ؿم بؽة   راعمصعد (الصػقحةا قمؼم اعم

ؿ اعمقعققمة ذم كؿقن ؾمجل  مـخػض سمجلـ بة  التحؽُّ

إمم كؿقن الصػقحة. حلهؽذا يتحؽؿ الؽمضّمح الب  قط 

لؽؽمحلك جت إمم ذم كؿقن المبؽة ال  جل  ذم شم دفؼ اإل

شمرضمح جت كب ػمة ذم شمقجره ج. حلسم ذلؽ  جالصػقحة م ببر 

يؽقن الص ل الثالصمل احلل ضمفجز إلؽ ؽمحلين ق جدر قم غم 

التضخقؿ، حلقد طمّؾ الؽماكزؾمتقر حمّؾف، طمتك ذم شمقلق د 

 إمقاج الؽفرـمق قة.

triple point كؼطة ثالثقة 

point triple 

اب جٓت درضمة اب رارة حلالض غط الؾ ذان شمقضم د ف قف  

ذم طمجل ة  جالثالث لؾ دة: اجلجمدة حلال  ج ؾة حلالغجزي ة معر 

 oC 0,01شمقازن. حلالـؼطة الثالصمقة لؾ ء ه ل ذم الدرضم ة 

 ِمكّم سمجرا 6,11(ا   Pascals 611,73حلالضغط 

triple-vector product جداء متَّجفي ثالثي 

produit vectoriel triple 

 ⃗⃗  ⃗ ذم اجل  داء اعمّتجف  ل لؾؿّتجف  لم  ⃗  ضم  داء مّتج  فٍ 

 أظمريـ حليؿؽـ متثقؾف سمنطمدى العالقتلم: 

  احليؽقن الـجشمج قمددر   ⃗  ⃗⃗   ⃗ 

 .جحليؽقن الـجشمج مّتجفر   ⃗  ⃗⃗   ⃗ 

triplet ثالثقة 

triplet 

ية مملػة مـ صمالث قمدؾمجت ف د  إمم ص رمـظقمة سم -1

قمدؾم ة حمدسم ة   . حلمـف ج م ثالر ص  رختػقض الزي غ الب

ـ زضم  جج الؽ  راحلن (الزضم  جج الت  جضملا  ال  قضمفلم م  

ـ زضمجج الػؾـت.  ـ م  حمصقرة سملم هالللم مؼعري

كظجل إرؾمجل لتحدي د اعمقق ع شم  تعؿؾ فق ف صم الث  -2

 حمطجت إرؾمجل متزامـة.

triplet state حالة ثالثقة 

état triple 

طمجل   ة إلؽؽمحلكق   ة ل   ذرة احل ضم   ز ء يؽ   قن الع   دد 

اعمؿث  ؾ ٓكدفجقم  ف ال  زاحل  ال   بقـل الؽ  كم  الؽؿ  قمل

 القاطمد. جم جحلير 

tripod حامل ثالثي 

trépied 

Gr: tripous=صمالصمة ارضمؾ 

 طمجم  ؾ ادحلات صمالصم  ل إرضم  ؾ، حله  ق يعت  ؼم طم  جمالر 

ٕك ف ي  تـد إمم صم الث كؼ جط ٓ سم د ان شمؼ ع ذم  ام تؼرر 

رات م ج ي  تعؿؾ ذم ر ؾ اعمص قل  ام تٍق حلاطمد. حلكثػمر 

 التؾػزية احل اضمفزة اعم جطمة.العجدية احل 

tritium تريتقوم: كظر اهلدروجغ 

tritium 

Gr: tritos=صمجلث 

، 3Hاحل  Tرم  ز   3كظ  ػم ا   درحلضملم قم  دد  ال  ذر  

ن كقاشمف مـ سمرحلشمقن حلاطمد حلكؽمحلكلم. ه ق الـظ ػم قّ شمتؽ

القطمقد آصطـجقمل حله ق مم ع ُرْص ؾ قمؾق ف سمؼ ذ  

ؾم ـة  12,3الؾقتققل سمجلـؽمحلكجت حلقمؿر  الـصػل كح ق 

، ي  تعؿؾ ذم   ريض 3,017حلكتؾتف الذري ة الـ  بقة 

 شمػجقمؾ آكدمجج الـقحل  حلقّػجءر ذم إسمحجث حلغػمهج.

triton تريتون 

triton 

Gr: tritium & on=شمريتققل 

 .3Hالثجلث:  كقاة كظػم ا درحلضملم

trivalent ثالثي التؽافم 

trivalent 

 .3كقؿقج ل شمؽجفم   ص رقمـ

trochoidal mass analyser 

 مطقاف كتع ُدحروجي

spectromètre de masse à trajectoire cycloïdale 

مطق  ج  ك  تكم دمت  جز طم  زل إيقك  جت فق  ف م   جرات 

صمالصم    ة سمت    لصمػم مم    ؽمب م    ـ طمؼؾ    لم كفرسم    ج ل 

 متعجمديـ.  ل حلمغـطق
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trombone بوق ذو زالؼة 

trombone 

It: tromba=سمقق 

ـ اكبقب اؾم طقاين حمـ ّل قم غم   لة مقؾمقؼقة كحجؾمقة مملػة م

ـتف  ل سمػتح  ة ضمرؾم  قة الم  ؽؾ، حلفق  ف ضم  زء  كػ   ف م  رشملم حلي

 مـزلؼ يقللد كغ ت خمتؾػة. Uمتحرب سممؽؾ ابر  

troposphere تروبوشػر 

troposphère 

اقرب ـمبؼة ضمقية إمم ؾمطح إر ، يتغػم صمخـفج مـ 

قمـ د ظم ط  km 18قمـد الؼط   إمم كح ق  km 8كحق 

آؾمتقاء، حلفقف ج شمتـ جقص درضم ة اب رارة م ع ازدي جد 

آرشمػ  جع، حله  ل  ت  ق  قم  غم صمالصم  ة ارسم  جع كتؾ  ة اجل  ق 

حلفقفج شمتمؽؾ الغق قل  جحلكؾ سمخجر اعمجء شمؼريبر ع ل إر

 حلشمقجرات ابؿؾ الـمقطة، ففل ـمبؼة الطؼس.

truth table جدول احلؼقؼة 

tableau de vérité 

ضمدحلل فق ف ققؿ ة ابؼقؼ ة (ص حقح احل ظم جـمئا لعؿؾق ة 

مـطؼق  ة لؽ  ؾ دمؿقع  ة م  ـ الؼ  قؿ اعمحتؿؾ  ة لؾؿؽّقك  جت. 

ص  حقح إذا ك  جن حلاطم  د م  ـ  عط  لا شمBاحل  A( فؿ  ثالر 

صحقح إذا كجن  شمعطلا Bحل A. حل(جيـ صحقحر ص رالعـ

ظم  جـمئ ذم مجق  ع  شمعط  ليـ ص  حقحلم، حلص   رك  ال العـ

 هق: اB احل A(فجدحلل ابؼقؼة ل   ابجٓت إظمرى.

A  احلB B A 

0 0 0 

1 0 1 

1 1 0 

1 1 1 

tube أكبوب؛ ِصامم 

tube 

Lat: tubus=اكبقب 

طُمبجسمة زضمجضمقة خُماْلة م ـ ا  قاء احل ممؾ قءة سمغ جز   ت 

     ريلم احل اكث ر ي   رعغط ظمػقػ،  تق  قمغم م

سمقـف  التقجر الؽفرسمج ل. حلشم  ؿك الص  مجت سمح    

 ام   رحلرر  قم   دد م    جرهيج م   ـ الثـ   ج ل إمم الت    جقمل،

حلال بجقمل ؾم ل حلال داؾم ل سمجلثالصمل حلالرسمجقمل حلاخل 

حلالث ين. حل ج اؾمتع ٓت قمديدة ذم  جل شمؼقيؿ التق جر 

 حلشمضخقؿ اإلؿمجرات حلشمقلقد آهتزازات حلغػم ذلؽ.

tungsten تـغستغ 

tungstène 

Sw: tung & sten=طمجر حلصمؼقؾ 

 74حلقم دد  ال ذر   Wكقؿق ج ل فؾ ز  رم ز   ص رقمـ

    ة اكص   فجر كؼط   حل 183,84حلكتؾت   ف الذري   ة الـ    بقة 

، ق    جٍس 19,3حلكثجفت    ف الـ     بقة ؾم    ؾزيقس  3410

حلك    قر يؼ   جحلل التلك   ؾ، ل   ف اقم   غم كؼط   ة اكص   فجر 

حلاظمػض قمجم ؾ مت دد م ـ ا  فؾ ز  ظم ر. ي  تعؿؾ ذم 

-اؾمالب اعمصجسمقح اعمتقهجة حلذم قمؿؾقجت بْؿ زضم جج

 .wolfram جفؾز. ي ؿك ايضر 

tuning تولقف 

accord; syntonisation 

احل كؾ  قف  ذم  LC  دارة دم  جحلب ص   رع  بط اطم  د قمـ

 ضمفجز إرؾمجل احل اؾمتؼبجل لتعؿؾ قمـد شمردد معلم.

tuning indicator دلقل التولقف 

indicateur d'accord, de syntonisation 

ضمفجز ي دل قم غم ان اعم  تؼبؾ الرادي ق  مقّل ػ سمدق ة 

ؾ مؼق جس قمغم حمطة إذاقمق ة معقـ ة، حليؽ قن قم غم ؿم ؽ

ذ  إسم  رة احل اكب  قب اؿم  عة مفبطق  ة شمتغ  ػم م   جطمتف 

 اعمتللؼة مع اإلؿمجرة ابجمؾة القاصؾة.

tuning-fork ركاكة 

diapason 

فتز، لدى كؼرهج،  Uاداة فؾزية  ج فرقمجن سممؽؾ ابر  

سمؽمدد صمجسمت م ؿقع يتققػ مؼدار  قمغم ـمق ج حلمؼطعفج 

 حلمجدفج، شم تعؿؾ عمعجيرة إصقات حلعبط الـغ ت.
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tunnel diode ديود كػؼي 

diode tunnel 

 .Esaki diodeاكظر 

tunnel effect مػعول َكَػؼي 

effet tunnel 

مػعقل شمظفر فقف اإللؽؽمحلكجت قجدرة قمغم العب قر م ـ 

كػ  ؼ ع  قؼ ذم اب  جضمز الؽؿ  قين ال  ذ  يؽ  ّقن مـطؼ  ة 

حمظ  قرة ل  ق كجك  ت اإللؽؽمحلك  جت شمعجم  ؾ كج   ق ت 

شمؼؾقدي    ة. ففـ    جب اطم    ت ل حم    دحلد لؽ    ل شمع    ؼم 

إمم  جشمؼؾق  دير  هب  ج اإللؽؽمحلك  جت م  ـ مـطؼ  ة م   ؿقٍح 

 مـطؼة اظمرى، يؼمز كتقجةر لؾؿقؽجكقؽ الؽؿقمل.

tunneling of electrons 

 ظبور كػؼي لإللؽسوكات

passage d'électron par effet tunnel 

 .barrier penetrationاكظر 

turbidimetry ققاس التعّؽر 

turbidimétrie; turbimétrie 

قق  جس اكخػ  ج  كػ  قذ الض  قء قم  ؼم ؾم  ج ؾ كتقج  ة 

حلضمقد ضم ق ت صؾبة معّؾؼ ة فق ف شمع ؽم  حلص قل 

 الضقء إمم العلم.

turbidity ر  تعؽُّ

turbidité 

الض  ق قة ل   ج ؾ كتقج  ة حلضم  قد اكخػ  ج  الم  ػجفقة 

 ضم ق ت صؾبة معّؾؼة فقف.

turbine ظـػة 

turbine 

ل الطجقة ابركقة عم ج ع (ؾم ج ؾ احل سمخ جر   لة دحّلارة  قل

ة. حلاغؾ  العـػ جت ؿم راحل غجزا إمم طمركة دحلراكقة مبج

سمخجري   ة احل مج ق   ة. حلفقف   ج ي   دفع ال    ج ؾ احل الغ   جز 

ال دحّلار اعمضغقط اضمـحة احل ؿمػرات مثّبتة قم غم اجل زء 

فقفج فتدير ضُمْزع حمّرب. حلمـفج مج يعؿؾ قمغم رد الػع ؾ 

الـجشمج قمـ كػ ث الغ جزات م ـ فّقه جت مثّبت ة سم ججلُْزع 

 سمطريؼة مـجؾمبة.

turbulence اضطراب دّوامي 

turbulence 

ؿمؽؾ مـ اؿمؽجل شم دفؼ اعم ج ع شمتح رب فق ف ضم  ق ت 

اعمج ع طمركة مضطرسمة ذم م  جرات خمتؾػ ة شمظف ر قم غم 

حلدحّلام  جت حلذل  ؽ قمـ  دمج شمتغ  ػم  ؿم  ؽؾ إقمص  جرات

قمة م  ـ طمق  ث الؼقؿ  ة حلآدم  ج ،     رقمة اعم  ج ع سمؾم   ر

قمة قم ـ ققؿ ة   رقمـدمج شمزيد ال جحليصبح التدفؼ دحّلامقر 

 طمرضمة.

turning point ـَّْبوةكؼطة ال  

point de rebroussement 

كؼط  ة قم  غم اعمـحـ  ل رص  ؾ فقف  ج شمغ  ػم مػ  جضمئ ذم ادم  ج  

 حلفقفج يؼبؾ ققؾمجن متججحلران مـف كػس اعم س. اعمـحـل.

tweeter جمفار ظايل السدُّد 

haut-parleur HF 

 ض  خقؿص  قت ص  غػم إسمع  جد ي   تعؿؾ لت ض  ّخؿم

 الؽمددات العجلقة.

twilight َصَػق 

crépuscule 

احل  حلق الم ؿسؿم  راررار ال  ء ال ذ  ر دث قمـ د 

 .قمـد غرحلهبج

twin crystals بؾورات َتْوءمقة 

cristaux jumeaux 
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مرّك    سمؾ  قر  يؽ  قن فق  ف ضم  زء احل اكث  ر م  ـ سمـقت  ف 

 البؾقرية صقرة مر حلية ٕضمزا ف إظمرى.

twin paradox مػارقة التوءمغ 

paradoxe des jumeaux 

مػعقل شمتـب ل سم ف كظري ة الـ  بقة العجم ة: إذا سمؼ ل اطم د 

شمقءملم قم غم ؾم طح إر  حلؾم جفر أظم ر قم غم م تـ 

قمة الض  قء، ف  نن ؾم   رقمة قريب  ة م  ـ     رص  جرحلخ سم

ج م ـ ـ  اعم جفر قمـدمج يعقد إمم إر  يؽقن اصغر ؾِم 

ال  ذ  سمؼ  ل قم  غم ؾم  طح إر . حلق  د شم  ؿ التحؼ  ؼ 

مـ ذلؽ سمؼقجؾمجت اؾم تعؿؾت فقف ج مقؼجشمق جت  جدمريبقر 

 ذرية شمعؿؾ سمحزل ال قزيقل ّرؾت قمغم متـ ال قاشمؾ.

two terminal network صبؽة ذات ضرفغ 

réseau à deux pôles 

ا لؼ  قى ا   ؿققم  ة م  ـ اعم كع  جت، ق  د شمؽ  قن مؼ  ر  

ج إٓ قم  ـ حمرك  ة كفرسمج ق  ة ٓ شمتص  ؾ سمجخل  جرج كفرسمج ق   

 ـمريؼ مرسمطلم.

two-body problem مسللة اجلسؿغ 

problème à deux corps 

م   للة التـب  م سمحركت  ل ضم   ؿلم خيض  عجن لؼ  قاكلم 

كق  قشمـ ذم ابرك  ة حلي  مصمر ك  ؾ م  ـف  ذم أظم  ر سمؼ  قى 

طم   اطم د الؼ قاكلم مث ؾ ق جكقن كق قشمـ ذم التثجق ؾ، 

حلط آسمتدا ق ة ب ركتقف  م  رحلكتؾتجةج معرحلفتجن حلال

 قمة آسمتدا قجنا  رمعرحلفة (القعع حلال

two-phase system مـظومة ثـائقة الطور 

système biphasé 

مـظقم  ة ٓ متت  زج ال   قا ؾ الؼطبق  ة فقف  ج كجعم  جء م  ع 

كجلزي   ت إذ يـػص   ؾ  اعم   ذيبجت العض   قية الالقطبق   ة

 اطمدةج قمـ أظمر لدى ؾمؽبف  ذم حلقمجء حلاطمد.

two-port network ـػذينصبؽة ذات م  

réseau a deux portes 

 .four-terminal networkاكظر 

tympanic membrane غشاء الطبل 

membrane tympanique 

غمجء لقػل ؿمج  يػصؾ اعمج رى ال  ؿعل اخل جرضمل 

 قمـ إذن القؾمطك.

Tyndall effect مػعول تاكدال 

effet Tyndall 

اكتث  جر الض  قء ل  دى م  رحلر  ذم حلؾم  ط رت  ق  قم  غم 

ضم ق ت صغػمة. فنذا مرت طمزمة م ـ ع قء اسم قض 

ذم حلؾمط رتق  قمغم ضم  ق ت شمؼ ؾ اقطجره ج قم ـ 
 

   

مـ الط قل اعم قضمل لؾض قء، ف نن الض قء ي ؼمز ازرق 

 الؾقن، حلهذا مج  عؾ دظمجن التبغ يب دحل ازرق الؾ قن.

دم  جحلزت اقط  جر اجل   ق ت ه  ذا الؼ  در ف  نن ام  ج إذا 

 ابزمة شمؼمز متعددة إلقان.

*   *   * 
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UHF فوق العايل تردد  

UHF 

 .ultra high frequencyاكظر 

ultimate lines خطوط حّدية 

raies ultimes 

حمىلدع   صىلىلرخطوط ضقػقة ُيستدل هبا ظىلذ وجىلوع ظـا

 يف الشؿس أو يف الـجوم.

ultimate strength ية  ادتاكة احلدِّ

la force ultime 

ققؿة اإلجفاع األظظؿي الىليي تتحؿؾىلم دىلاع  دىلا ق ىل  

 ها.سىلرأو تؽاكؼطاظفا 

ultimate tensile stress صـىإجفاد الشد األق  

charge de rupture 

ة ظذ ظقِّـىلة ضعىلل لؼىلوى صىلد سؾَّطالـس ة بغ الؼو  اد

ظـد اهنقار العقِّـة دؼسودة ظىلذ دسىلاحة دؼطعفىلا ظـىلد 

 بدء االخت ار.

ultra centrifuge ؾة فائؼة  ُمثػِّ

ultra centrifugeuse 

ؾىلىلة  ُتسىلىلتعؿ  لػ ىلىل   اعوراهنىلىلا ظالقىلىلة جىلىلدً ظة شىلىلىلرُدثػِّ

 العالؼة يف شائ . اجسقامت اداع  ال غر  جدً 

ultra high frequency تردد فوق العايل 

ultra haute fréquence 

 0,3جمال دن ترععات األدواج الؽفرضقسقة يؿتد بغ 

GHz 3و GHz ا. تسؿى أيًع UHF. 

ultrafiltration ترشقح فائؼ 

ultra filtrage 

ترصقح ُيستعؿ  لؾح ول ظذ داء فائق الـؼاو  خال 

دن ادعؾَّؼات والزوتقـات وال ؽتريىلا ودىلن جئيتىلات 

 ظعوية أخرى.

ultramicroscopic vision رؤية فوق جمفرية 

vision ultra microscopique 

رؤية جتري باشتعامل جمفر ذي إضاء  صديد  وتؽ ىلر 

ن دن رؤية اجلسقامت الدققؼىلة  العالؼىلة  اجىلدً ظاٍل يؿؽِّ

دعىلقتة لت عثىلر  ايف شائ . ت دو ظـدها اجلسقامت كؼاضً 

 العوء ظؾقفا.

ultraphotic rays أشعة ٓ مرئقة 

rayons invisibles 

أصعة تؼل أضواهلا ادوجقة خىلارج كطىلاا اجلىلئء ادرئىلي 

دىلىلن الطقىلىلي وهىلىلي تشىلىلؿ  األصىلىلعة  ىلىلت ا ؿىلىلراء 

 واألصعة فوا ال ـػسجقة واألدواج ادؽروية.

ultrasonic cleaning 

 ةقتـظقػ باألمواج فوق السؿع

nettoyage ultrason 

ضريؼىلىلة لتـظقىلىلي شىلىلطح جسىلىلي يغؿىلىلر فقفىلىلا اجلسىلىلي يف 

ض فقم أدواج فوا السؿع  ة.قشائ   رَّ

ultrasonic waves ةقأمواج فوق السؿع  

ondes ultrasoniques 

كقؾىلىلوهرتئ فىلىل   20أدىلىلواج صىلىلوتقة يئيىلىلد ترععهىلىلا ظىلىلن 

 يسؿعفا اإلكسان.

ultrasonics فوق السؿعقات 

ultrasoniques 

فرع دن الػقئياء ُيعـى بدراشة األدواج ال ىلوتقة التىلي يئيىلد 

كقؾو هرتىلئ  20ترععها ظن حدوع السؿل ظـد اإلكسان وهو 

 وهيتي بطرائق تولقد هيه األدواج وكشػفا وتط قؼاهتا.
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ultraviolet catastrophe 

 الؽارثة فوق البـػسجقة

catastrophe ultraviolette 

كارثة يف الػقئياء التؼؾقديىلة تتعؾىلق بنصىلعاع دىلا يسىلؿى 

عىلىلي باجلسي األشوع وهو يف حالة توازن حىلراري تؼ

بلن يشل اجلسي ظـدها قدر  ال هنائقة. شؿقت كىليل  

ظـىلىلد األضىلىلوال ادوجقىلىلة  األهنىلىلا تؽىلىلون أصىلىلد وضىلىلوًح 

 الؼري ة دن أضوال أدواج العوء فوا ال ـػسجي.

 

ultraviolet rays األشعة فوق البـػسجقة 

rayons ultraviolets 

 4أصعة كفرضقسقة ال درئقة تؼل أضواهلىلا ادوجقىلة بىلغ 

  لؾطقىلي صىلىلركاكودس وهي جمىلاور  د ا 400كاكودس و

 .UV اادرئي دن الطرف ال ـػسجي، تسؿى أيًع 

ultraviolet spectroscopy 

 مطقافقة ما فوق البـػسجي

spectroscopie ultraviolette 

عراشة ضقػقة لألدواج الؽفرضقسقة ادـ عثة دن دـ ىلل أو 

 4التىلىلي يؿت ىلىلفا وشىلىلم دىلىلا ضىلىلؿن ادجىلىلال ادؿتىلىلد دىلىلن 

 كاكودس وذل  بداللة ضول ادوجة. 400كاكودس حتى 

umbra ضل 

ombre 

Lat: umbra= ط 

اجلىلىلئء ادظؾىلىلي دىلىلن الظىلىل  الىلىليي ال ت ىلىل  إلقىلىلم إضىلىلاء  

 بقـفام.  دن دـ ل ضوئي بس ب وجوع حائ  صىلرد ا

 

Umklap process آلقة أمؽالب 

Umklap processus 

ت ىلىلاعم الػوكوكىلىلات دىلىلل الػوكوكىلىلات واإللؽسوكىلىلات. 

تعد هيه اآللقة دسمولة ظن ادؼاودة ا راريىلة لؾؿىلواع 

 غر الـاقؾة لؾحرار .

unavailable energy صاقة غري متاحة 

énergie perdue 

ل  اكؾًقىلىل اجىلىلئء دىلىلن الطاقىلىلة ي ىلىلدو دتاًحىلىل لؾعؿىلىل  يف  ىلىلو 

تردوعيـادقؽي ال ظؽوس ثىلي ال يؾ ىلث أن يـؼؾىلب إػ 

 ضاقة غر دتاحة ليل .

unbalanced forces قوى غري متوازكة 

forces non équilibrées 

ىلىلؾتفا غىلىلر دعدودىلىلة ففىلىلي تسىلىل ب تسىلىلارع  قىلىلوى حم ِّ

اجلسىلىلي الىلىليي هلعىلىلل هلىلىلا فقؼىلىلوم بحركىلىلة اكسىلىلحابقة أو 

 .اعوراكقة أو كؾتقفام دعً 

uncertain figure رقم غري موثوق به 

nombre incertain 

درت ة دن ظدع تتغر دن ققىلاس آلخىلر ولىليا ال يعادىل  

دعادؾىلىلة األرقىلىلام ادوثىلىلوا هبىلىلا ظـىلىلد إجىلىلراء العؿؾقىلىلات 

 ا سابقة ظؾقم.

uncertainty principle مبدأ آرتقاب 

principe d' incertitude 

داء د ىلىلدأ يف ادقؽاكقىلىل  الؽؿىلىلودي يىلىلـج ظىلىلذ أن جىلىل

يف ارتقىلىلايف اكدفاظىلىلم    سىلىلقي االرتقىلىلايف يف دوضىلىلل ُج 

ب كىل   ةثابت  حقث       اثابتً  ايساوي دؼدارً    

وزدىلن ققاشىلم    وكيل  صىللن االرتقىلايف يف ضاقتىلم 
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، ف  يؿؽن أن يؼاس ادؼداران بدقىلة يف نن واحىلد   

)ادوضل واالكدفاع أو الطاقة والئدن( بحقث إذا قىل َّ 

 ااآلخىلىلىلىلىلر. يسىلىلىلىلىلؿى أيًعىلىلىلىلىلأحىلىلىلىلىلد االرتقىلىلىلىلىلابغ زاع 

Heisenberg's uncertainty principle. 

uncertainty relations طالقات آرتقاب 

relations d'incertitude 

ظ قات تعزِّ ظن د ىلدأ االرتقىلايف، صىلقغفا الرياضىلقة 

 qل رتقىلىلىلايف بىلىلىلغ ادوقىلىلىلل             هىلىلىلي  

ل رتقىلىلىلايف بىلىلىلغ              و.pواالكىلىلىلدفاع 

 ةثابتىلىل  و       حقىلىلث   tوالىلىلئدن  Eالطاقىلىلة 

 جول.ثاكقة. 6,62x10-34العدعية  اب ك  وققؿتف

uncharged particle جسقم غري مشحون 

particule neutre 

جسقي ال حيؿ  صحـة كفربائقىلة كىلالـسون والػوتىلون 

 )باي زيرو(.   والىل 

uncontrolled nuclear transformation 

ل كووي مـَػؾِت  حتوُّ

transformation nucléaire non contrôlée 

ل كووي يف داع  اكشطارية تتجاوز كؿقتفا الؽؿقىلة   و 

دىلا رىلري يف  اا رجة يىلمعي إػ اكػجىلار كىلووي خ ًفىل

ىلىلي  ادػىلىلاظ ت الـوويىلىلة حقىلىلث تسىلىلتعؿ  قعىلىل ان  ؽ 

ي بالتػاظ ت الـووية اجلارية فقم.  لؾتحؽ 

undulating light اج  ضوء موَّ

lumière ondulatoire 

 بغ زياع  وكؼ ان. ام عوريً ضوء يتـاويف شطوظُ 

uniaxial crystal بؾورة أحادية ادحور 

cristal uniaxial 

بؾور  ذات اكؽسار دعاظي هلا حمىلور ضىلوئي وحقىلد 

 .ادعاظػً  االعوء باجتاهم ف  يعاين اكؽسارً  شىلرإذا اكت

unidirectional current تقار وحقد آجتاه 

courant uni directionnel 

تقار كفربائي جتري فقم الشحـات الؽفربائقة يف اجتىلاه 

 اوحقىلىلىلد بؼطىلىلىلل الـظىلىلىلر ظىلىلىلن صىلىلىلدتم. يسىلىلىلؿى أيًعىلىلىل

unilateral current. 

unified field theory َدة  كظرية احلؼول ادوحَّ

théorie du champ unifié 

د ا ؼىلول الؽفرضقسىلقة والثؼالقىلة تشىلتؿ   كظرية توحِّ

د  تسؿح باشتـتاج خ ائ فا.  ظذ دعاعالت دوحِّ

unifilar suspension تعؾقؼ أحادي اخلقط 

suspension unifilaire 

كوع دن التعؾقق دستعؿ  يف أجفئ  الؼقاس الؽفربائقىلة 

حُيؿ  فقم اجلئء ادتحرك دن اجلفاز بخىلقم أو شىلؾ  أو 

ي يف اكئياحىلم ظىلن وضىلل توازكىلم  صىلريم وحقد، ويتحؽَّ

 ظئُم الػت  الـاصئ ظن اخلقم أو السؾ  أو الشىلريم.

uniform acceleration تسارع مـتظم 

accélération uniforme 

ُل تئايد  ظتم بؿرور الئدن ثابىلت شىلرحركة جسٍي دعدَّ

يف  احىلىلرً  اال يتغىلىلر، دثىلىلال ذلىلىل  جسىلىلي يسىلىلؼم شىلىلؼوضً 

 .m/s2 10حؼ  الثؼالة فتسارظم يؼاريف 

uniform field  مـتظمحؼل  

champ uniforme 

جمىلىلال تؽىلىلون فقىلىلم صىلىلد  ا ؼىلىل  ثابتىلىلة الؼقؿىلىلة واالجتىلىلاه 

 ابعقىلدً دسىلتوية دؽثػىلة شىلي كا ؼ  الؽفربائي بغ ل و

 ظن ا افات.

uniform motion حركة مـتظؿة 

mouvement uniforme 

وُيعىلزَّ   ثابتىلة بؿىلرور الىلئدن   ظتم شىلىلرحركة جسىلي 

ة  عاعلىلىلىلىلىلىليف ا الىلىلىلىلىلىلة العادىلىلىلىلىلىلة باد اظـفىلىلىلىلىلىلا رياضىلىلىلىلىلىلقً 

ُبعىلىلىلد اجلسىلىلىلي ظىلىلىلن د ىلىلىلدأ    حقىلىلىلث         

 .   ققاس ادسافة يف الؾحظة 

uniform rotation دوران مـتظم 

rotation uniforme 
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بالـسىل ة   حركىلة كؼطىلة داعيىلة يتحىلدع دوقعفىلا الىلئاوي 

حقىلث         ة  عاعلدحور بداللة الئدن باد

بالراعيىلان يف الثاكقىلة شىلرظتم الئاويىلة الثابتىلة وتؼىلاس   

و
 .   ادوقل الئاوي لؾـؼطة اداعية يف الؾحظة     

unijunction transistor 

 تراكزستور أحادي الوصؾة

transistor à jonction unique 

يتللي  UJTبىل  اكوع دن الساكئشتور يردئ لم اخت ارً 

ويشىلىلتؿ   Nدىلن الـىلوع  سىلىلقومؾققدىلن قعىلقب دىلن الس

يف دـت ىلػم. يردىلئ لؼاظدتقىلم  Pظذ دـطؼىلة دىلن الـىلوع 

ظؿىل   Pوتعؿ  الوصؾة دن الـىلوع  B2و B1با رفغ 

 . يظفر يف الشؽ  رشؿم الردئي.emitterال اظث 

 

unilateral conductivity كاقؾقة أحادية آجتاه 

conductivité unilatéral 

كاقؾقة باجتاه وحقد كام هىلو ا ىلال يف الىلديوع ال ىلامدي 

 أو الديوع ك ي الـاق .

unilateral current تقار وحقد آجتاه 

courant unilatéral 

 .unidirectional currentاكظر 

unipolar motor ك أحادي الؼطب  حمرِّ

moteur uni polaire 

صـي دن حمركات التقار ادستؿر صىلغر يسىلتعؿ  يف 

 نالت تسجق  الؽاشقت.

unipolar transistor تراكزستور وحقد الؼطبقة 

transistor unipolaire 

 .field effect transistorاكظر 

 

unit واحدة ققاس 

unité 

واحىلىلد  دىلىلن الواحىلىلدات كىلىلادس والؽقؾىلىلوغرام والثاكقىلىلة 

 .SIيف كظام الواحدات الدويل وغرها واألد ر 

unit cell خؾقة أولقة 

cellule élémentaire 

ـقة   ال ؾور .أصغر وحد  خ يا يمعي تؽرارها إػ تؽوين ب

unit matrix مصػوفة حمايدة 

matrice d'unité 

 .identity matrixاكظر 

unit of atomic mass واحدة الؽتل الذرية 

unité de masse atomique 

 1/12واحد  ُتستعؿ  لؽتؾة الىلير  أو اجلىلئيء تسىلاوي 

 .x 10-27 kg 1,66وتساوي  12دن كتؾة ذر  الؽربون 

unit pole واحدة الؼطب 

pôle unité 

يف اجلؿؾىلىلة سىلىلىلي واحىلىلد  ققىلىلاس صىلىلد  ا ؼىلىل  ادغـطق

دوضىلوع يف سىلىلي السغثقة وفقفىلا هلعىلل قطىلب دغـطق

سىلىلي اخل ء ظذ بعد شـتؿس واحىلد دىلن قطىلب دغـطق

 دساٍو لم لؼو  عافعة صدهتا عيـة واحد .

unit vector الواحدة متَّجه  

vecteur unitaire 
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 ⃗⃗  ⃗  ⃗ يردىلئ هلىلا بىلاألحرف  دتَّجفىلاتواحد دن ث ثة 

 ظىلذ الستقىلب ضىلول         حمؿولة ظذ ادحاور 

تجم باجتاه ادحور ادوجب. يفا واحد  الطول وك  دـ

ف بىلىلداللتفا دتجىلىلم ي ؽتىلىلب قف      درك اتىلىلم  ⃗ عىلىلرَّ

⃗ بالشؽ       ⃗    ⃗    ⃗⃗ 

unitary matrix مصػوفة واحدية 

matrice unitaire 

يسىلىلاوي درافؼفىلىلىلا  U-1دؼؾوهبىلىلا  Uد ىلىلػوفة دربعىلىلة 

 . U-1=UHبالع قىلة  ا. ُيعز ظـفا رياضىلقً UHاهلردقتي 

 تَّجمتتؿقئ اد ػوفة الواحدية بلهنا  افظ ظذ ضول اد

 العؼدي عون تغقر.

unitary operator مؤثر واحدي 

opérateur unitaire 

 تجفىلىلاتدىلىلمثر حيىلىلافظ ظىلىلذ األضىلىلوال والئوايىلىلا بىلىلغ اد

 دتَّجفىلىليويؿؽىلىلن وصىلىلػم بلكىلىلم دىلىلمثر تىلىلدوير يف فعىلىلاء 

ع. وهو حيؼق ادعاعلة   U-1أي إن دؼؾوبم  *U-1=Uجمرَّ

 .*Uيساوي درافؼم العؼدي 

units of activity واحدات الـشاط اإلشعاطي 

unités de radioactivité 

ىلرل  37ويساوي  (Ci)الؽوري  تػؽًؽا يف الثاكقىلة. وال كؽر

(Bq)  وهىلىلو يسىلىلاوي تػؽًؽىلىلا واحىلىلًدا يف الثاكقىلىلة. ودىلىلن

رل  وهو يساوي  GBqدعاظػاتم اجلقغا بكؽر
 

 كوري.   

units of reactivity واحدات التػاطؾقة 

unités de réactivité 

أو  kتؼىلىلاس تػاظؾقىلىلة دػاظىلىل  كىلىلووي بواحىلىلدات هىلىلي  

أو عوالر أو السىلىلىلىلاظات. تعىلىلىلىلزِّ واحىلىلىلىلدات  kدىلىلىلىلقع 

 ،دوج ىلة أو شىلال ة التي يؿؽن أن تلخىلي قىلقاًم  ،الؼقاس

ظن ددى ابتعاعه ظىلن وظن وضل ادػاظ  يف أية  ظة 

الوضىلىلل ا ىلىلرج. فىلىلالؼقي ادوج ىلىلة تىلىلدل ظىلىلذ جتىلىلاوز 

 ه ظـم.ق ورادػاظ  الوضل ا رج والسال ة ظذ 

univalent أحادي التؽافؤ 

monovalent 

وصىلىلي لعـ ىلىلىلر كقؿقىلىلائي تؽىلىلافمه يسىلىلاوي الواحىلىلد 

 كاهلدروجغ.

universal attraction جتاذب كوين 

attraction universelle 

ُؼىلىلوَّ  جتىلىلاذيف 
هلعىلىلل كىلىل  جسىلىلؿغ دىلىلاعيغ يف الؽىلىلون لك

دىلل دربىلل  ادىلل جىلداء كتؾتىلقفام وظؽًسىل اتتـاشب ضرعً 

 ال عد بقـفام.

universal discharger غ طام  مػرِّ

déchargeur universel 

 .Wجفاز يعىلوع الػعىل  يف ابتؽىلاره إػ ويؾىلقي هىلـع 

Henley  يسىلىلتعؿ  لتػريىلىلن صىلىلحـة كفربائقىلىلة ظالقىلىلة يف

 ظؾقم.فقم وجسي دا وعراشة نثار ذل  

universal gas constant ثابتة الغازات العامة 

constante des gaz 

يف ظ قىلىلة تعىلىلرف باشىلىلي قىلىلاكون بويىلىل    ثابتىلىلة ردئهىلىلا 

وعرجىلة   وحجؿم   وداريوط تربم بغ ضغم غاز 

ويعىلىلىلىلىلز ظـفىلىلىلىلىلا بالع قىلىلىلىلىلة    حرارتىلىلىلىلىلم ادطؾؼىلىلىلىلىلة 

ظىلىلىلدع ادىلىلىلوالت. إن الؼقؿىلىلىلة   حقىلىلىلث        

 .J.K-1.mol-1 8,314510هي   العدعية لىل 

universal motor ك طام  حمرِّ

moteur universel 

 دن التقارين ادستؿر وادتـاويف. لي  بحمرك يعؿ  

universal shunt  طة طامةمػرِّ  

shunt universel 

ظة توص  بؿؼقاس غؾػاين متىلرر   1/100أو  1/10دػرِّ

 دن التقار الداخ  إػ ادؼقاس. 1/1000أو 

universe كون 

univers 
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اشىلىلي يطؾىلىلق ظىلىلذ دىلىلا هىلىلو دوجىلىلوع دىلىلن أجىلىلرام شىلىلاموية 

ل دستؿر.  وكواكب وكجوم وهو يف حالة توش 

unlimited غري حمدود 

illimité 

ه حدٌّ   دـظور أو هو ي دو كيل .ال حيد 

unloading amplifier ل  مضخم غري حمؿَّ

amplificateur de déchargement 

ظؾقىلم أو تعىلخقؿفا  دسّؾطةدعخي يعقد تولقد إصار  

 عون شحب تقار ُييكر دن دـ ل الػؾطقة.

unloading circuit دارة معدومة احلؿل 

circuit de déchargement 

عون شحب تقار ُيىليكر  تولقد أو تعخقي إصار  فؾطقة

 دن دـ ل التغيية.

unloading conveyor َسرْيُ تػريغ 

convoyeur de déchargement 

كوع دن السقور يسىلتعؿ  لتػريىلن ادىلواع أو ال ىلـاعيق 

 دن صاحـاهتا.

unlocalized fringes عة  أهداب ٓ متوضِّ

franges non localisées 

م ال أهدايف تـشل دن تداخ  ضوء وحقد الؾون دساب

تتوضىلل يف ال هنايىلة كىلىلام هىلو صىلىللن أهىلدايف هايىلىلدكجر 

Heidinger. 

unoccupied energy level مستوى صاقة شاغر 

niveau non occupé d'énergie 

دستوى ضاقة دتىلا  لؾىلير  ال تشىلغؾم الكعىلدام إثارهتىلا 

 بطاقة دـاش ة.

unpaired electron إلؽرتون غري متزاوج 

électron non apparié 

اإللؽسون غر ادتئاوج هىلو إلؽىلسون يشىلغ  دداريىلة 

orbital  ًدىلىلىلىلىلن زوج  اوال يؽىلىلىلىلىلون ظـىلىلىلىلىلدها واحىلىلىلىلىلد

إلؽسوكات ذل  أن تشىلؽق  أزواج اإللؽسوكىلات يف 

 .االيرات أدر درغويف فقم ضاققً 

unperturbed system مـظومة غري مضطربة 

système non perturbé 

دـظودىلىلة ال ضعىلىلل لتىلىللثرات خارجقىلىلة ُضرجفىلىلا ظىلىلن 

 شؾوكفا الط قعي.

unperturbed wave function 

 دالة موجقة غري مضطربة

fonction d' onde non perturbée 

عاّلىلىلة ُيـظىلىلر إلقفىلىلا ظىلىلذ أهنىلىلا جمؿوظىلىلة خطقىلىلة دىلىلن عوالَّ 

 دوجقة ذرية.

unpolarized beam حزمة غري مستؼطِبة 

faisceau non polarisé 

 حئدة جسقامت تتجم ش قـاهتا باجتاهات ظشوائقة.

unpolarized light ضوء غري مستؼطِب 

lumière non polarisée 

 .natural lightاكظر 

unsaturated standard cell 

 خؾقة طقارية غري مشبعة

cellule standarde non saturée 

لؾػؾطقىلة وهىلي  اخؾقة لتولقد الؽفرباء تستعؿ  دعقىلارً 

 .%0,01كوظغ دن خ يا وشتون ت ؾن عقتفا  أحد

unsaturated vapour بخار غري ُمشَبع 

vapeur non saturée 

بخار حم ور يف حقِّئ دا يستوظب ادئيىلد دىلن ادىلاع  يف 

وال يؽىلىلون ظىلىلذ  عرجىلىلة ا ىلىلرار  ذاهتىلىلا. يفحالىلىلة بخىلىلار 

 متاس دل شائؾم.

unsealed radioactive source 

 غري حمؽم اإلغالقمـبع إشعاع 

source radioactive non scellée 
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 يف دـم إصعاع كووي.سىلرإصعاع يت دـ ل

unstable equilibrium توازن َقؾِؼ 

équilibre instable 

 .ألق  إزاحة ظن وضل توازكمي تعد توازن جسي 

unstable isotope كظري غري مستؼر 

isotope instable 

 كظر داع  يتػؽ  بؿرور الئدن ولم ظؿر ك ػي حمدع.

unsteady flow  غري مـتظماكسقاب  

écoulement irrégulier 

اكسىلىلقايف دىلىلائل تتغىلىلر فقىلىلم خ ىلىلائج االكسىلىلقايف دىلىلن 

 دعدل تدفق وغره بؿرور الئدن.

up quark الؽوارك فوق 

quark up 

 2/3واحىلىلد دىلىلن الؽواركىلىلات حيؿىلىل  صىلىلحـة تسىلىلاوي 

وغرابتىلىلىلم  1/3صىلىلىلحـة الزوتىلىلىلون ورقؿىلىلىلم ال ىلىلىلاريوين 

 u quarkوفتـتم صػر، وردئه 

upthrust دافعة رافعة 

poussée ascendante 

 .Archimede's principleراجل 

uraninite يوراكقـقت 

uraninite 

أشوع الؾون ذو كشىلاط  UO2دعدن تركق م الؽقؿقائي 

لؾقوراكقىلىلوم، شىلىلىلي األشا امإصىلىلعاظي وهىلىلو بؿثابىلىلة اخلىلىل

 .10,9 اكثافتم الـس قة إذا كان كؼقً 

uranium يوراكقوم 

uranium 

Lat: Uranus=أوراكوس 

وكتؾتىلم اليريىلة  92ظىلدعه الىليري  Uدشل ردىلئه ظـ ىلر 

 20كثافتىلىلىلىلم الـسىلىلىلىل قة يف الدرجىلىلىلىلة  238,029الـسىلىلىلىل قة 

شىلىلؾئيوس  1132اك ىلىلفاره  كؼطىلىلة، و19,05شىلىلؾئيوس 

 U235شؾئيوس. دىلن أهىلي كظىلائره  3818غؾقاكم  كؼطةو

ضم لؾـسوكات ا رارية.ال  سىلريل االكشطار لدى تعر 

uranium content analysis 

 قومحتؾقل ادحتوى من القوراك

analyse teneur en uranium 

ضريؼة دعقارية تستعؿ  لؽشي حمتوى اداء الط قعىلي 

 دن القوراكقوم. ف ىلرالوداء 

uranium enrichment ختصقب القوراكقوم 

enrichissement d'uranium 

 235دعاجلة القوراكقوم هبدف زياع  كسىل ة القوراكقىلوم 

 .%0,72ظن ققؿتفا يف الط قعة والتي تساوي 

uranium hexafluoride 

 فؾوريد القوراكقومسـي سدا

hexafluorure d'uranium 

ىلىلب دىلىلن درك ىلىلات القوراكقىلىلوم صىلىلقغتم الؽقؿقائقىلىلة  دركَّ

UF6 ظىلىلايل السىلىلّؿقة، ذو كشىلىلاط إصىلىلعاظي يـحىلىل  يف ،

، يتػاظ  بشد  دىلل الؽحىلول لؽربونكؾوريد ا رباظي

وادىلىلاء ودعظىلىلي الػؾىلىلئات األخىلىلرى. يسىلىلتعؿ  لػ ىلىل  

 القوراكقوم بععفا ظن بعض يف حالة غازية.كظائر 

Uranus أوراكوس 

Uranus 

أحد كواكىلب ادجؿوظىلة الشؿسىلقة وهىلو شىلابعفا دىلن 

ه ظن الشؿس، لم مخسة أقامر، قطىلره يػىلوا حقث ُبعدُ 

 .اقطر األرض بلربل درات تؼري ً 

UV أشعة فوق البـػسجقة 

UV 

 .ultraviolet raysاكظر 

uviol glass زجاج يوفقول 

verre uviol 

ػسجقة.  كوع دن الئجاج صػاف جًدا لألصعة فوا الـ 
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- V -
vacancy فجوة؛ شاغر 

lacune 

مققع يف صبقؽة بؾقرة كان يشغغؾف ررة وو ويغقن وُيعغ  

 يف الشبقؽة البؾقرة. اظقبً 

vacuum فراغ؛ خالء 

vide 

حقِّغغخ خغغاٍن مغغـ رراأ  غغائ وو جخيوغغاأه ويؽغغقن  قغغف 

 بؽثر مـ الضغط اجلقي العادي. وخػضالضغط 

vacuum capacitor مؽثػ َخالئي 

condensateur sous vide 

بعضفا ظـ  مملػ مـ صػائح مع كقة معخوٌن مؽثػ 

 بعض يف خالء هب ف ئيادة  ؾطقة اهنقاره.

vacuum evaporation ر َخالئي  تبخُّ

évaporation sous vide 

Lat: vatentia=ققة 

كة تستعؿؾ لسشقب  شاء مغـ جسغؿ صغؾب ظغذ اتؼ

جسغغؿ صغغؾب يفخغغال يف ارغغالء ودرجغغة حغغالارة ظالقغغةه 

 وو مادة كصػ كاقؾة. اوظادًة ما يؽقن الغشاء  ؾخً 

vacuum gauge  اإلخالءالتػريغضغط مؼقاس/  

manomètre vacumètre 

جفائ لؼقاس الضغط يف حقِّخ يػغال  مغـ ااغقاء دعال غة 

 درجة التػاليغ  قف.

vacuum polarization استؼطاب اخلالء 

polarisation du vide 

ا ساضغقة  اوئواًجغسغغل ظؿؾقة ُيقلِّ   قفا حؼؾ كفالضق

 مغغـ تغغقئ  قغغغرِّ  مغغـ اكلؽسوكغغاأ والبقئتالوكغغاأ 

الشغغحـاأ الؽفالبائقغغة والتقغغاراأ ادتقلغغ ة يف ا ؼغغؾ 

 إصع.سغل الؽفالضق

vacuum pump ْؾَِقة مضخة إخالء؛ خمخ  

pompe à vide 

 هالغائ مـ حقِّغخ كؽغؿ اك غال  خالا يفلة تستعؿؾ ك

ارة وادُ ؾِ خْ ومـفا ادُ   آكتثارية.قة ؾِ خْ قة ال وَّ

vacuum tube ِصامم إلؽرتوين؛ أكبوب إلؽرتوين 

tube à vide; tube électronique 

 .tubeراجع 

valence band  ِصاَبة التؽافؤط  

bande de valence 

وظغذ ظصغابة ضاقغغة تقجغ   قفغغا اكلؽسوكغاأ تؽغغقن 

 ممتؾوة ظـ  درجة الصػال ادطؾؼ.

valence bond  تسامهقةرابطة تؽافؤية؛ رابطة  

liaison d'électrovalence 

 رابطة تـشل بغ إلؽسوكاأ لذرتغ وو وكثال.

valence crystal بؾورة تؽافؤية 

cristal de valence 

 .covalent crystalاكظال 

valence electron إلؽرتون التؽافؤ 

électron de valence 

إلؽغغسون يـتؿغغل إػ وبعغغ  الطبؼغغاأ ظغغـ كغغقاة الغغذرة 

 روابط كقؿقائقة مع رراأ وخالى. صـعويستطقع ون ي

valence number طدد التؽافؤ 

nombre de valence 

ه وهغق 1-وو  1+بغغ  اوبً ضغغالظ د يساوي تؽا م ررة م

وو وكثغال ظـغ   اظ د شالب إرا اكتسبت الذرة إلؽسوًكغ

ومقجغب إرا  هاحتادها مع ررة وخالى لتؽقيـ جغخيء

ختؾَّت الذرة ظـ إلؽسون وو وكثغال كتقجغة احتادهغا مغع 

 ررة وخالى لتؽقيـ جخيء.
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valence shell صبؼة التؽافؤ 

couche de valence 

 الطبؼة ارارجقة لذرة مملػة مـ إلؽسوكاأ التؽا م.

valency تؽافؤية؛ تؽافؤ 

valence 

ظغغ د دغغ ده يف ررة مغغا ظغغ د رراأ ااغغ روجغ التغغل 

 لؾذرة ون تتَّح  معفا وو ون حتؾ كؾفا.يؿؽـ 

valley attenuation توهني مؼعَّر 

atténuation vallée 

ودكغك ظـغ   اوصٌػ دالصح كفالبائل يبؾغ تقهقـغف حغ ً 

 تالدد معغ.

valve ؛ ِدَسامِصامم  

vanne; soupape; tube électronique; 

valve 

لػغغظ ُيطؾغغؼ ظغغذ إكبغغقين اكلؽغغسوا وو ظغغذ وداة 

 بت  ؼ مائع يف وكبقين. تتحؽؿ

valve diode يني صاممي؛ َديود صامميسـرذو م  

diode à valve 

 .tubeراجع 

valve rectifier م صاممي  مؼوِّ

tube redresseur 

 .rectifierراجع 

valve voltmeter مؼقاس فؾط صاممي 

voltmètre à tube électronique 

مؼقغغغاس لؾػؾطقغغغة يعتؿغغغ  ظغغغذ دارة إلؽسوكقغغغة راأ 

 صامماأ دخؾفا الػؾطقة ادطؾقين ققاشفا.

Van Allen belts حزاما فان ألن 

ceintures de Van Allen 

حخامان مملػغان مغـ جسغقامأ مشغحقكة ظالقغة الطاقغة 

 5000و 2000يؿتغغغ  وقغغغالهبام إػ شغغغطح إر  بغغغغ 

كقؾغقمس  19000و 13000كقؾقمس ويؿت  أخغال بغغ 

 ضغل.إرسغل وشبب كشقئفام ا ؼؾ ادغـطق

 

Van de Graff generator فان دوغراف مولِّد  

générateur de Van de Graff 

يع سغاليفلة لتقلق  اجلفقد الؽفالبائقة العالقة يستعؿؾ لت

إيقكاأ ودراشة تػاظالهتغا الـقويغة مغع ادغقاد التغل 

ظغغذ صغغحـ كغغالة  قَّ غغة  اهبغغا. يعتؿغغ  وشاًشغغ صغغط  ت

 ومعخولة بشحـاأ كفالبائقة متخاي ة.

 

Van der Waals's equation معادلة فاكدرفالس 

équation de Van der Waals 

وحجغؿ   معادلة  الة  ائية تالبط بغ ضغغط الغغائ 

تلخغذ   ودرجة حالارتغف ادطؾؼغة   ادقن القاح  مـف 

بعغ آظتبغار حجغؿ جخيوغاأ الغغائ وقغقى اجلغذين 

 الػاظؾة  قام بقـفا. وُيعز ظـفا بادعادلة:
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 ثابتة الغائاأ العامة.  ان وتثابت  و  حقث 

Van Vleck paramagnetism 

 مغـطقسقة فان فؾقك ادسايرة

paramagnétisme de Van Vleck 

ادغـطقسقة ادسايالة دجؿقظة مـ الذراأ وإيقكغاأ 

 واجلخيواأ كام حُتسب و ؼ ادقؽاكقؽ الؽؿقمل.

vanadium فاكاديوم 

vanadium 

يغغذوين يف ا ؿغغق   23ظغغ ده الغغذري  V ؾغغخ رمغغخه 

ه 50,9414الؼقية والؼؾقياأه كتؾتغف الذريغة الـسغبقة 

شغغؾخيقس ويغغغع يف ال رجغغة  1890اكصغغفاره  كؼطغغة

خً 6,1شؾخيقسه كثا تف الـسبقة  3380  اه ُيستعؿؾ كػِّ

يف وكابقغغب إصغغعة  ايف التػغغاظالأ الؽقؿقائقغغة وهغغ  ً 

ؾ يف درجة ا الارة العادية ولؽـغف كّ لالسقـقة. يؼاو  الت

 شؾخيقس. 660يتلكس   ق  ال رجة 

vapor بخار 

vapeur 

 غغائ يؿؽغغـ حتقيؾغغف إػ شغغائؾ بالضغغغط وحغغَ ه ظـغغ  

 درجة حالارة حالجة.

variability يَّة  تغُّيُّ

variabilité 

 مؼ ار آبتعاد ظـ ققؿة معقارية.

variable capacitor مؽثػ متغُّي 

condensateur variable 

مؽثػ تت اخؾ ولقاحغف بعضغفا بغبعض  تتغغر شغعتف 

بحسب ادسغاحة ادشغسكة بغغ إلغقاس. يسغتعؿؾ يف 

 جفائ الالاديق لؾتقلقػ ظذ ادحطاأ اكراظقة.

variable focus lens 

ة ادحرق ة البؤرة؛ طدسة متغُّيِّ  طدسة متغُّيِّ

objectif à foyer réglable 

بعضغفا ا وو وكثغال مجؾة ظ شاأ تتحالك ظ شغتان  قفغ

بالـسبة إػ بعض لؾحصقن ظذ ظ شغة مؽا وغة راأ 

وظذ. تسغؿك  ابع  كالقل متغر ومـ َثؿَّ حُت ث تؽبرً 

 .zoom lens اويًض 

variance تغاير 

variance 

Lat: variantia=اختالف 

مؼ ار يؿثؾ مالبع آكحغالاف ادعقغاري وهغق يسغاوي 

جتالبغة متقشط مالبعاأ اكحالا اأ كا غة الؼغالاءاأ يف 

 القشطك. تفامعقـة ظـ ققؿ

variational method ات  صريؼة التغُّير

méthode des variations 

ضاليؼة يف ادقؽاكقؽ الؽؿقمل كجيغاد الؼقؿغة اراصغة 

الغغ كقا لؾطاقغغة وو ا الغغة إرضغغقة وبعغغض ا غغآأ 

ادثارة ورلؽ باشتعامن دالَّة مقجقة جتاليبقة تعتؿ  ظذ 

 متغر كجياد ودكك ققؿة لؾطاقة. (وو وكثال)وشقط 

variational principle مبدأ التغقُّي 

principe de variation 

تؼـقة تستعؿؾ كجياد حؾ لؾؿسغائؾ ا  وديغة ظـغ ما 

 يؿؽـ صقا ة ادسللة ظذ وهنا بحث ظـ ح  ودكك.

vector متَّجه؛ متَّجفة 

vecteur 

Lat: vehere=دؿؾ 

وكؼطغغغة تطبقغغغؼ واجتغغغاه قطعغغغة مسغغغتؼقؿة اغغغا ضغغغقن 

 ظة والتسار  والؼقة.سغالكال

vector addition مجع ادتَّجفات 

addition vectoriel 

ظؿؾقة مجع تتطؾغب إخغذ بعغغ آظتبغار إضغا ة إػ 

 بالـسبة إػ بعض.بعضفا ضقن ادتجفاأ اجتاهاهتا 

vector atom model كؿوذج متَّجه لؾذرة 

modèle vectoriel de l' atome 
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لـؿغقر  ررر غقرد وبغقر  الؾغذرة ُيَعغ ا امتغ ادً كؿقر  

 مال قؾ .ئوو

vector function دالة متَّجفة 

fonction vectorielle 

 يف كؾ كؼطة متَّجفة. الؾؿقضع ولؾخمـ ققؿتف داّلة

vector potential كؿون متَّجه 

potentiel vectoriel 

ارهغا  ⃗ دالة متَّجفة رمخها      وو      يسغاوي دوَّ

⃗      وي:  سغلهالتحاليض ادغـطق   ⃗⃗. 

vector product جداء متَّجفي؛ جداء خارجي 

produit vectoriel 

 .cross productاكظال 

vector quantity مؼدار متَّجه 

quantité vectorielle 

ظة سغغغغاللغغغف كؼطغغغة تطبقغغغؼ واجتغغغاه وضغغغقن كالمتَّجغغغف 

 والتسار  والؼقة.

vector space فضاء متَّجفي 

espace vectoriel 

ف  قفغا مجغع متَّجفغغ  ⃗⃗   ؿقظة متَّجفاأ ُيعالَّ ⃗⃗  و ⃗⃗ ⃗⃗ 

⃗⃗   ادتَّجغغفلكغغف ب ⃗⃗    ⃗⃗ ف جغغ اء  ⃗⃗  ⃗  ادتَّجغغفكغغام ُيعغغالَّ

 .⃗   ادتَّجفلكف ب  بالع د السؾَّؿل 

vehicle َمْركبة 

véhicule 

 كؼؾ ورضقة وو  ضائقة لألصخاص )وو ادقاد(وشقؾة 

velocity طةسـرمتَّجه ال  

vitesse; vélocité (vectorielle) 

 .velocity vectorاكظال 

velocity after collision طة بعد التصادمسـرال  

vitesse après collision 

ظة كغغؾ مغغـ اجلسغغؿغ ادتصغغادمغ بعغغ  شغغغالتتغغغر 

ا الكقغة إػ صغؽؾ  تقفامالتصاد  ويتحقن بعغض ضغاق

 .ايفخال مـ وصؽان الطاقة إٓ إرا كان التصاد  مالكً 

velocity distribution ع ال عسـرتوزر  

distribution de vitesses 

ة لؾ ظة يف ادقؽاكقؽ اكحصغائل جلخيوغاأ  غائ سغالدالَّ

متـاشبة مع ظ د اجلخيواأ التل  vظة سغالتؽقن  قفا ال

ظغغذ  امؼسغغقمً  vظتفا يف  غغان ضغغقؼ حغغقن شغغغالتؼغغع 

  .سغالواح ة  ان ال

velocity head طةسـرطؾور ال  

charge dynamique 

 اظة شغائؾ متغ  ؼ مؼسغقمً شغغالمؼ ار يعزِّ ظـ مالبغع 

ظذ ضعػ تسار  الثؼالةه وهق يساوي ظؾق الضغغط 

السغغغؽقا ادقا غغغؼ لضغغغغط الطاقغغغة ا الكقغغغة لؾامئغغغع 

 بقاح ة ا جؿ.

velocity of escape طة اإلفالتسـر  

vitesse de libération 

ظة الغ كقا الالئمغة ٓكػغالأ جسغؿ مغـ جاربقغة سغالال

كقؾغقمس يف  11,2جسؿ يفخال وكز مـغف وهغل تسغاوي 

 الثاكقة ٓكػالأ جسؿ مـ جاربقة إر .

velocity of light طة الضوءسـر  

vitesse de la lumière 

ظة اكتشار إمقا  الؽفالضقسغقة يف ارغالء وهغل شغال

 .x 108 m/s 2,997925تساوي 

velocity of precession طة ادبادرة الزاويِّةسـر  

vitesse de precession 

 .precessionراجع 

velocity of projection طة الؼذفسـر  

vitesse de projection 

ظة آبت ائقة التل تـطؾغؼ هبغا قذيػغة سغالالققؿة واجتاه 

 مـ  قهة م  ع وو بـ ققة وو قارف.
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velocity of propagation طة االكتشارسـر  

vitesse de propagation 

ظة التغغل يتحغغالك هبغغا صغغ ر ادقجغغة ظغغز وشغغط سغغغالال

وهل تساوي يف حالة إمقا  الؽفالضقسقة يف ارالء 

2,997925 x 108 m/s. 

velocity of sound طة الصوتسـر  

vitesse de son 

ظة الصغغقأ بغغاختالف القشغغط الغغذي شغغغالختتؾغغػ 

يف  امغغسً  331,4 قغغفه  فغغل يف ااغغقاء تسغغاوي  شغغغاليـت

الثاكقغغة يف طغغالوف الضغغغط ودرجغغة ا غغالارة الـظامقغغة 

يف الثاكقغغةه وهغغل تػغغق   امغغسً  1540ويف مغغاء البحغغال 

 رلؽ يف إجسا  الصؾبة.

velocity vector طةسـرمتَّجه ال  

vecteur vitesse 

ظة الع ديغغة واجتاهغغف سغغغالمتَّجغغف دغغ د ضقلغغف مؼغغ ار ال

 .velocity ااجتاه ا الكةه يسؿك ويًض 

vena contracta ختُّصُّ اكبثاقي 

contraction d'une veine liquide 

وضقؼ مقضع يف مسار ت  ؼ شغائؾ مغـ وكبغقين وهغق 

 د ث بع   تحتف بؼؾقؾ.

 

Venturi effect مػعول فـتوري 

effet de Venturi 

 .Venturi phenomenonاكظال 

Venturi's phenomenon ضاهرة فـتوري 

phénomène de Venturi 

يالا ؼفا اكخػا  يف ضغط السغائؾ ادتغ  ؼ يف طاهالة 

غ ال  قغف. شغؿل كغذلؽ غوكبقين ظـ ما يتغ  ؼ ظغز ختصا

. G.B. Venturiلغغغذكالى العغغغاا آيطغغغا   اختؾقغغغ ً 

 .Venturi effect اتسؿك ويًض 

Venturimeter مؼقاس فـتوري 

Venturimètre 

ظة تغ  ؼ شغائؾ ويعتؿغ  شغالمؼقاس يستعؿؾ لؼقاس 

 بالكق .ظؿؾف ظذ معادلة 

vergence تؼارب أو تباطد 

vergence 

مؼ ار يعزِّ ظـ م ى تؼغارين وو تباظغ  وصغعة ضغقئقة 

ويسغغاوي مؼؾغغقين البعغغ  بغغغ كؼطغغة مالجعقغغة وكؼطغغة 

 تالقل هذه إصعة.

vernier َفْركِقَّة 

vernier 

Fr: Pierre Vernierكسبة إػ العاا الالياضغل  

جة ت رجياأ  ر ظاديغة تـخلغؼ ظغذ مسغطالة  وداة م رَّ

جة ت رجياأ ظادية ية وو شغغالتؼ يال وجخاء ظ تتقح م رَّ

 يـقة مـ وصغال ت رجياأ ادسطالة.شغالظ

vernier caliper  َةيَّ وِ ـَ قدم ق  

pied à coulisse 

وداة لؼقغغاس إقطغغار ال اخؾقغغة وارارجقغغة لألكابقغغب 

والثخاكاأه وتتللػ مـ جغخويـ يـخلغؼ وحغ عا ظغذ 

ادقؾؿغغس وو  شغغغالققغاس إبعغغاد حتغك ظ تغغقحأخغال وت

 مـ ادؾؿس. 0,05
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vertex  روة؛ رأسذخ  

vertex 

Lat: vertex= تا 

وظذ كؼطة يف مـحـ تتغر ققؿتف بحسغب ادقضغع  -5

 .وو الخمـ

 كؼطة تالقل ضؾعغ مـ وضال  مثؾث. -5

vertical axis حمور شاقويل 

axe vertical 

 يف مجؾة كاور إح اثقة ديؽارتقة متعام ة. OZادحقر 

vertical deflection plates 

 صػقحتا االكحراف الشاقويل

plaques de déflexion verticale 

حخمة  انصػقحتان و ؼقتان يف وكبقين وصعة مفبطقة حتال 

اكلؽسوكغغاأ ادغغارة بقغغـفام باجتغغاه صغغاقق  لألظغغذ وو 

 ظؾقفام. سؾَّطلألشػؾ بحسب جفة ا ؼؾ الؽفالبائل اد

vertical input مربط الدخل الشاقويل 

entrée verticale 

إصغغغارة  تؾّؼغغغكمغغغالبط يف راشغغغؿ اهتغغغخائ مفبطغغغل إرا 

كفالبائقة اكحال ت حخمغة اكلؽسوكغاأ ظغذ الشاصغة 

مغالبط يفخغال  اويًضغباجتاه الشاققن. يف راشغؿ اكصغارة 

 .ادالف حخمة اكلؽسوكاأ و ؼقً 

very high frequencies  اترددات طالقة جًد  

très haute fréquence 

هالتغغخ.  3x108و 3x107ؼغغع بغغغ تتغغالدداأ راديقيغغة 

 .VHF اتسؿك ويًض 

VHF  اترددات طالقة جًد  

VHF 

 .very high frequenciesاكظال 

vibrating plates صػائح مفتزة 

plaques oscilliatoires 

معاجلة  شغاء  اصػائح تتعال  ٓهتخائ تعالج رياضقً 

 ضبؾ مفتخ.

vibration ذبذبة 

vibration 

 .احقن وضع تقائن جقوة ورهابً تالددها كبر حالكة دورية 

vibration-rotation spectrum 

 دوراين – تذبذبصقػ 

spectre de vibration-rotation 

ضقػ يف  ان إصعة حتت ا ؿالاء الؼاليبة يـجؿ ظـ 

اكتؼان اجلخيواأ مغـ مسغتقياأ اهتخائيغة دوراكقغة إػ 

 مستقياأ اهتخائية دوراكقة وخالى وقؾ ضاقة.

vibrational energy  تذبذبصاقة  

énergie d' oscillation 

ثـغائل الغذرة ظـغ   ءالػال  بغغ ضاقغة جغخيضاقة متثؾ 

ظـغغ  إيؼغغاف  تغغفوضاق اجعغغؾ ضاقتغغف ال وراكقغغة صغغػالً 

دون وضغع وي ققغ  ظغذ  ااهتخائاأ الـغقاتغ تغ رجيقً 

 حالكة اكلؽسوكاأ.

vibrational partition function 

 تذبذبقةدالَّة التجزئة ال

fonction de répartition vibrationnelle 

حاليغة ادـظقمغة ادفتغخة وهغل  دالة تـشغل مغـ درجغاأ

ف جقغغ ً  يف ادـظقمغغاأ التغغل تؽغغقن  قفغغا  ادالغغة تعغغالَّ

ب رجاأ ا اليغة  اا الكة آهتخائية  ر مؼالوكة كسبقً 

 إخالى لؾؿـظقمة.

vibrational Raman spectrum 

 لؾتذبذبصقػ رامان 

spectre vibrationnel de Raman 

تبعثغغال ضغغقء وحقغغ  الؾغغقن ظغغذ ظقِّـغغة مغغا  ّ دضقغغػ دغغ

ده. تػقغ  معطقغاأ هغذا الطقغػ يف حت يغ   ب ٓلة تغالدا

 البـقة اجلخيوقة لؾامدة.
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vibrational spectrum  تذبذبصقػ  

spectre vibratoire 

ضقػ جخيوغل كغاتج ظغـ آكتؼغآأ بغغ ادسغتقياأ 

 آهتخائية يف اجلخيء.

vibrator از ؛ مذبذبهزر  

vibrateur; osicllateur 

جفائ كفالمقؽاكقؽل يستعؿؾ لتحقيؾ التقغار ادسغتؿال 

 إػ تقار متـاوين ومـ ثؿ إػ تقار مستؿال بػؾطقة وظذ.

vibrometer تذبذبمؼقاس ال  

vibromètre 

جفغغائ يسغغتعؿؾ ضالائغغؼ مقؽاكقؽقغغة وضغغقئقة لؼقغغاس 

 شعة آهتخائ.

video فقديو 

vidéo 

Lat: videre=يالى 

غالصغقر التؾػخجتفقخاأ تسغؿح بتشغؽقؾ  وإرشغااا ة يَّ

 .وتسجقؾفا واشتعادهتا واشتؼبااا

violin كامن 

violon 

يفلة وتالية هامة تقلِّ  كغامأ مقشقؼقة كتقجة اهتخائاأ 

 .ش ودةيف ووتارها ادتقل ها ققس ظالضاكقة 

virgin neutron  ْركرتوكات بِؽ  

neutrons vierges 

 تصادماأ.كسوكاأ مـ وي مص ر كان ا تعاِن وي 

virial theorem رتابطمربَهـة ال  

théorème de viriel 

مزهـة يف ادقؽاكقؽ اكحصائل تـص ظغذ ون الطاقغة 

 N ظغ دها كبغرا الكقة اكمجالقة القشطك جلسغقامأ 

خالن ئمـ تالتبط  غقام بقـفغا بؼغقة مشغتؼة مغـ كؿغقن 

تسغغاوي كصغغػ  ؿغغق  الطاقغغاأ الؽامـغغة اكمجالقغغة 

 الن رلؽ الخمـ.القشطك لؾجسقامأ خ

virtual cathode مفبط ومهي 

cathode virtuelle 

شطح وعل مـ صغام  ري  تقغؾ يؼغع ومغا  ادفغبط يف 

 .امـطؼة صحـة الػضاء حقث يؽقن الؽؿقن وصغالي  

virtual displacement إزاحة افرتاضقة 

déplacement virtuel 

وي تغغغغغر يف مقاضغغغغع اجلسغغغغقامأ ادؽّقكغغغغة جلؿؾغغغغة 

يطة ون تؽقن هذه اكئاحة متالئؿة مع صغالمقؽاكقؽقة 

 الؼققد ااـ شقة لؾجؿؾة.

virtual ground أرض افرتاضقة 

masse virtuelle 

اغغغا كؿغغغقن مالجعغغغل ثابغغغت دون ون تؽغغغقن  كؼطغغغة

ة بغالؽؿقن ادالجعغل الغذي يمخغذ صغغالمقصقلة مبا

 ظادة كؿقن إر .

virtual image خقال ومهي؛ صورة ومهقة 

image virtuelle 

ؾف ظ شغة وو مغاليفة جلسغؿ مقضغق  ومامفغا  خقان تشؽِّ

وهق يتشؽؾ مغـ تؼغاضع  وٓ يؿؽـ تؾّؼقف ظذ حاجخ.

 ة وو ادـعؽسة.سغالامت اداأ إصعة الضقئقة ادـؽ

virtual object جسم ومهي 

objet virtuel 

 ؿقظة كؼاط ُيـظال إلقفا ظذ وهنا مص ر وصعة ضقئقة 

مغـ تؼغاضع  ية وهق يتشغؽؾصغاليف جخء مـ مـظقمة ب

 امت اداأ إصعة الضقئقة.

virtual particles جسقامت افرتاضقة 

particules virtuelles 

جسقامأ يتعار  وجقدها مع مب و اكحػغا  الطاقغة 

مـ مبغ و  اقصرة اكطالقً  م ة ػس  وجقدهاإٓ وكف ي

 هايخكز  يف آرتقاين.

virtual state حالة افرتاضقة 

état virtuel 
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بة كال وترون الذي  حالة وشقطة  ر مستؼالة لـقاة مالكَّ

 كتقجة اصط ا  كسوكاأ بزوتقكاأ ظالقة الطاقة. ـشلي

virtual work طؿل افرتايض 

travail virtuel 

 العؿؾ الذي تؼق  بف مـظقمة با سا  إئاحتفا قؾغقاًل 

ظـ وضع تقائهناه  غنرا بؼقغت ادـظقمغة متقائكغة  غنن 

 .ايؽقن مع ومً ضغل آ سا فاظؿؾ

viscosity لزوجة 

viscosité 

Lat: viscosus=لخوجة 

مؼ ار يعزِّ ظـ مؼاومة السقائؾ لالكسقاين وهغل تـشغل 

بعض. تؼاس الؾخوجغة يف بظـ احتؽاك ضبؼاتف بعضفا 

 ْي ُئوْ قابغاجلؿؾة السغثقة بقاح ة تسؿك البقائ كسغبة إػ 

 ويف اجلؿؾة ال ولقة بالباشؽان.ثاكقة.

viscous coefficient معامل الؾزوجة 

coefficient de viscosité 

إػ تغ را      كسبة إجفاد الؼص ادطبغؼ ظغذ مغائع 

ه وهغغغق ققغغغاس لؾخوجغغغة السغغغائؾ      ظة سغغغغالال

)إيتغغا(. واح تغغف يف   ويالمغغخ لغغف بغغا الف الققكغغاا 

 اجلؿؾة السغثقة بقائ.

viscous damping ختؿقد لزج 

amortissement visqueux 

ضاليؼة لتحقيؾ آهتغخائ ادقؽغاكقؽل جلسغؿ إػ ضاقغة 

يقصغغؾ اجلسغغؿ ادفتغغخ بؿؽغغبيف يتحغغالك يف  .حالاريغغة

شائؾ لخ  وو هغقاء كصغقر يف وشغطقاكة تالتؽغخ ظغذ 

 شطح ثابت.

viscous flow جريان لزج 

écoulement visqueux 

ت  ؼ شائؾ لخ  يف  غالى بحقغث يؽغقن ادسغار ا غال 

لصغغغال مؼطغغع ظالضغغاا ببادؼاركغغة  االقشغغطل صغغغرً 

 لؾؿجالى.

viscous fluid مائع لزج 

fluide visqueux 

 مائع تعاا ضبؼاتف ظـ  اكسقابف ققى احتؽاك كسقشة.

visibility مدى الرؤية 

visibilité 

اد ى إظظؿل الذي تستطقع العغغ السغؾقؿة متققغخه 

 ية.صغالب قشائؾيف اجتاه إ ؼ دون آشتعاكة ب

visibility curve مـحـي الرؤية 

courbe de visibilité 

مـحـ يبغ العالقة بغ وضقس الؾقن وضقن مقجتفه 

 555وهق يبؾغغ ققؿتغف العظؿغك ظـغ  الطغقن ادغقجل 

 الػاتح. ضغالكاكقمس وي الضقء إخ

visible light ضوء مرئي 

lumière visible 

كغاكقمس  380الضقء الغذي تؼغع وضقالغف ادقجقغة بغغ 

كغغاكقمس لؾضغغقء إ غغال.  780لؾضغغقء البـػسغغجل و

 .visible spectrum ايسؿك ويًض 

visible radiation إشعاع مرئي 

rayonnement visible 

إصغغعة التغغل تالاهغغا العغغغ السغغؾقؿة دون آشغغتعاكة 

 مساظ ة. قشائؾب

visible spectrum صقػ مرئي 

spectre visible 

 .visible lightاكظال 

vision إبصار 

vision 

Lat: vision; vedere=يالى 

بػضغغؾ تػسغغر الغغ ما  لألخقؾغغة التغغل   ثرؤيغغة حْتغغ

 تشؽؾفا ظ شة العغ ظذ الشبؽقة.
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vision angle زاوية الرؤية 

angle de vision 

تغالى خالاغا العغغ السغؾقؿة  160oئاوية تؼسين مـ 

غؿة لؾعقـغغ  إجسا  ومامفا. وما ئاويغة الالؤيغة ادجسَّ

 .visual angle ا. تسؿك ويًض 90o تؼارين  امعً 

visual acuity ة الب صـرِحدَّ  

acuité visuelle 

Lat: ocutus= ّحاد 

إحغغ اعا مغغـ معقغغار دؼغغ رة العغغغ ظغغذ متققغغخ كؼطتغغغ 

ه ورلؽ بالشؿ وققاس دائالية بلحجا  خمتؾػغة إخالى

ظذ لقحغة تقضغع ظغذ بعغ  شغتة ومتغار ظغـ الـغاطاله 

ة ب كتائج متققخهاتؼ ر   ه.صغالح َّ

visual angle زاوية الرؤية 

angle de visibilité 

 .vision angleاكظال 

visual axis يصـرحمور ب  

axe visuel; ligne de vision 

ارغغط ادسغغتؼقؿ القاصغغؾ بغغغ البؼعغغة الصغغػالاء ظغغذ 

 صبؽقة العغ وبغ مالكخ البمبم.

visual fatigue  َيصـرَكالل ب  

fatigue de vue 

يف الغغغالوس  َظغغغاَل  يصغغغقب العقـغغغغ يالا ؼغغغف صغغغ ا 

 .asthenopia اوتعتقؿ يف الالؤية. يسؿك ويًض 

vitreous humor َخْؾط زجاجي 

humeur vitrée 

شائؾ كثقػ صػاف صبف هالمل يؿأل جقف العغ ودا ظ 

ـ البمبم إػ الشبؽقة. ـقتفا ويسؿح بؿالور الضقء م  ظذ ب

vitreous state حالة زجاجقة 

état vitreux 

جخيواأ ادادة  اتصطػ  قفحالة لألجسا  الصؾبة ٓ 

د كام هق ا ان يف البؾقراأ.  وو رراهتا و ؼ كظا  ك َّ

vocal cords ِحبال صوتقة 

cordes vocales 

Lat: vocalis=صقيت 

ئوجان مـ و شقة يف ا ـجغالة. الغخو  السغػع مغـفام 

ظغغادًة وٓ يػغغتح إٓ بتغغ  ؼ ااغغقاء مغغـ  ايؽغغقن مغؾًؼغغ

إصقاأ. وما الخو  العؾغقي إثخغـ  االالئتغ ك ثً 

  ال ُيسفؿ يف تقلق  الؽال .

volatile صقَّار؛ متطاير 

volatil 

Lat: volatilis=ضقار 

صػة دادة كؼطة  ؾقاهنا مـخػضغة  تتحغقن مغـ حالغة 

 .سغالإػ  ائية بسفقلة ويُ  وو شائؾة صؾبة

volt فخؾط 

volt 

واحغغ ة ققغغاس  غغال  الؽؿغغقن وو الػؾطقغغة يف اجلؿؾغغة 

ف   غغال  لهنغغا تسغغاوي بال ولقغغة لؾقاحغغ اأه وتعغغالَّ

الؽؿقن الذي يسبب ت  ؼ تقار كفالبائل صغ تف ومبغر 

 .واح  يف مؼاومة ققؿتفا وو  واح 

volt-ampere characteristic 

 أمبُّي -مـحـي ممقِّز فخؾط 

caractéristique volt-ampère 

الغذي  إلؽسوا كال يقد مثاًل  صغالقك ظـمـحـ يبغ شؾ

يؽغقن اكحقغائه إمغامل وقغؾ  حغغ ايؽقن ممقخه مع ومً 

 بع  رلؽ. امتخاي ً  ا ؾط ويغ و خطقً  0,7مـ 

voltage فخؾطقة 

voltage; tension 

واحغ ة الشغحـةه تؼغاس يف الطاقة الؽفالبائقة الؽامـة 

 باجلقن لؽؾ كقلقن وو بالػؾط.

voltage divider ئ فخؾطقة جمزِّ  

diviseur de tension; potentiomètre 
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لة تش  يتغقحؿؾ ظذ ثالثغة مغالابط وحغ ها مـخلغؼ تمع ِّ

 ة ظذ ضال قفا أخاليـ.سؾَّطجتخئة الػؾطقة اد

voltage doubler مضاِطػ الػؾطقة 

doubleur de tension 

دارة إلؽسوكقغغة دخؾفغغا تقغغار متـغغاوين وخالجفغغا تقغغار 

ؼقؿغغة العظؿغغك مسغغتؿال  قلطقتغغف تسغغاوي ضغغعػ ال

 لؾػؾطقة ادتـاوبة ادطبؼة ظذ دخؾفا.

 

voltage drop ؾطقة  هبوط الػخ

chute de potentiel 

هبقط يف الػؾطقة يـشل مـ مغالور التقغار الؽفالبغائل يف 

كاقؾ مؼاو  وهق يساوي ج اء ادؼاومة يف ص ة التقغار 

يف حالة التقار ادستؿال وو ج اء ادامكعغة يف صغ ة التقغار 

 التقار ادتـاوين. يف حالة

voltage gain ؾطقة كسب الػخ  

gain en tension 

 .Vinإػ  ؾطقة ال خؾ  Voutكسبة  ؾطقة ارال  

voltage law ؾطقة  قاكون الػخ

loi de tension 

 .Kirchoff voltage lawراجع 

voltage pulse ؾطقة  كبضة الػخ

impulsion de tension 

صغغػال ٓ يغغ و  تغغغرا مػغغاجا يف الػؾطقغغة ظغغـ الؼقؿغغة 

 .اوو شالبً  اه يؿؽـ ون يؽقن مقجبً ضقياًل 

voltage source مـبع فخؾطقة 

source de tension 

 تغذية كفالبائقة. قّ الدارة وو جفائ ي

voltage stabilizer مـظم الػؾطقة 

stabilisateur de tension 

ثابغغت ضغغؿـ حغغ ود معقـغغة  فجفغغائ إلؽغغسوا خالجغغ

 ة ظؾقف.سّؾطلػؾطقة ال خؾ اد

voltage surge ر الػؾطقة  متوُّ

surtension 

تغرا ص ي  مػاجا يف الػؾطقة ق  يـشغل ظغـ الغز  وو 

 ظـ دارة قصرة وو ظـ خؾؾ يف كطة التقلق .

voltaic arc قوس فخؾطائقة 

arc voltaïque 

 جغقة يف دارة وو بغغ  يفتػاليغ كفالبائل لؾتقار د ث 

 يغ.سغالم

voltaic cell خؾقة فؾطا 

pile voltaïque 

يغ مغـ سغغالخؾقة وولقة لتقلق  الؽفالباء تتغللػ مغـ م

 ؾغغخيـ خمتؾػغغغ  اضسغغغ يف كؾغغقن يتػاظغغؾ معفغغام 

 لتقلق   ؾطقة بقـفام.

voltaic electricity كفرباء فخؾطائقة 

électricité voltaïque 

كفالباء تـتج مـ تػاظالأ كقؿقائقغة كغام هغق الشغلن 

 يف اد خالاأ.

Voltameter  فؾطامؼقاس  

voltamètre 

 .galvanic cellراجع 

voltammeter مؼقاس الػؾط واألمبُّي 

voltampèremètre 

 مؼقاس يستعؿؾ لؼقاس كؾ مـ التقار والػؾطقة.

voltmeter ؾط  مؼقاس الػخ

voltmètre 
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مؼقغغاس لؼقغغاس  غغال  الؽؿغغقن بغغغ كؼطتغغغ مغغـ دارة 

كفالبائقة وهق دتقي ظذ مؼاومة ظالقة تسؾسؾقة حت ا مـ 

 ص ة التقار ادار  قفه ويقج  مـف كقظان متاثع ورقؿل.

volume حجم 

volume 

ا قِّخ الذي يشغؾف جسؿ وو شائؾ وو  ائ وهق يؼغاس 

 بادس ادؽعب يف مجؾة القاح اأ ال ولقة.

volume dose جرطة كؾقة 

dose volumique 

الطاقة الؽؾقة التل يؿتصفا كامؾ اجلسؿ ل ى تعالضف 

يؼاس ظادة بقاحغ ة الغالاد وو بقاحغ ة  هكصعا  مميِّـ

 روكتجـ.- الا 

volume elasticity مروكة حجؿقة 

élasticité volumique 

-مالوكة تتصغػ هبغا الغغائاأ وختضغع لؼغاكقن بقيغؾ

 ماريقط وو قاكقن  ان در اليف.

volume magnetostriction 

 تؼبُّض حجؿي مغـطقيس

magnétostriction volumique 

 سغل.كتقجة خضقظف  ؼؾ مغـطقتغرا يف حجؿ جسؿ 

volume recombination إطادة االحتاد احلجؿي 

recombinaison volumique 

ن احتغغاد اكلؽسوكغغاأ والثؼغغقين ضغغؿـ حجغغؿ  معغغ َّ

 .اتعاداا كفالبائق   مـ َثؿَّ مادة كصػ كاقؾة و

volumetric mass تؾة حجؿقة  كخ

masse volumique 

 .absolute densityاكظال 

volumetric strain ه حجؿي  تشوُّ

déformation volumétrique 

مؼ ار ٓ واحغ ة لغف يؿثغؾ التغغر يف حجغؿ مغادة كتقجغة 

 شغل.ظذ حجؿفا إشا اخضقظفا كجفاد ما مؼسقمً 

vortex motion امقَّة  حركة دور

mouvement tourbillonnaire 

حالكة لقلبقة يؼق  هبا شائؾ يف مساحة ك ودة يتغ  ؼ 

 الؾقلب. قفا كحق كقر 

vortex ring امة صوققَّة  دوَّ

anneau tourbillonnaire 

خة حقن خط حَؾؼل مغؾؼ. امة مالكَّ  دوَّ

vorticity vector امقة  متَّجه احلركة الدور

vecteur de tourbillonnement 

متَّجف يشر إػ كقر دوران السائؾ. وإرا كان التغ  ؼ 

غ يف ادستقي  نن متَّجف ا الكة ال وامقة يؽقن  اظؿقدي 

 مـف. ا قف وو خارًج  ظذ ادستقي وق  يؽقن داخاًل 

voxel حجم صـرطـ  

voxel 

En: volume element=ظـصغال حجؿ 

ويعـغغل  volume elementمصغغطؾح مشغغتؼ مغغـ 

 صؽؾ ظؾبة لصقرة ثالثقة إبعاد.ولف وصغال جخء 

*   *   * 
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wake  ْخرأثر ادم  

sillage 

األثر الذيي رتسهذج ج ذت رك ذرك ئ رذالع هالؼذا   

 عذ شطح اداء.

wall effect أثر جداري 

effet de paroi 

أثذر رـؤذمه ااذذكا  هػؼذكان اا ذذقنة ادمرتـذ   عذذ  

ضاقكفذا ئ جذكا  أكبذذد  عذكاس لؾ  ذقنة ادمرتـذذ  أو 

 لضعف ضاقكفا. اكظرً  اهؾق  اركصاصفا 

wall energy صاقة احلاجز 

énergie de paroi 

اد اح  رذ  ادذك الػاصذني  ذن ادـذاض   ضاق  واحكةِ 

 ادك او ة ئ راسة حكرتكرت  ادغـط .

wall friction احتؽاك جداري 

frottement sur la paroi 

ممذا رت ذب    ك اكذج احكؽاك رذالع ركذك   ئ أكبذد  

 عرقؾ  تك ؼج  قج.

waste disposal ختؾُّص من الـُػايات 

évacuation des déchets 

أشؾد  لؾكخؾُّص ر  الـػارتاة الـدورت  هلن ُتذك   ئ 

 رـاجت رف د ة.

waste recovery اسرتداد من الـُػايات 

récupération des déchets 

 .recycling اجع 

wastes ُنػايات 

déchets; résidus 

اشت دا رتػق  ر  راء أو رذاسة  عذك اتشذكعنل هؿقذاه 

 وغره.رف الص ي ذالص

water cooled reactor د باداء  مػاعل مربَّ

réacteur à refroidissement par l'eau 

لق .  رػاعني كدوي راسة تزرتكه اداء العاسي ئ سا تج األوَّ

water demineralizing 

 من اداء ادركبات ادعدنيةانتزاع 

décalcification 

باة الؽال قدم وادغـقزرتدم  والصدسرتدم ر  إزال  ررهَّ

 .رتدياداء  نحكى الطرق هالكؼطر أو الكباسل األ

water energy صاقة اداء 

énergie hydrolique 

ا ادذاء  ػضذني نزرتـذج خؾذف ج ذت كزهذالطاق  الكي خي

شك أو ئ أعذ رـ ك . وهي ضاقذ  رتؿؽذ  اشذكهن ها 

 .water power الكدلقك الؽفر اء. ت ؿى أرتًض 

water equivalent of a substance 

 ادؽاىفء ادائي جلسم

équivalent en eau d'une substance 

جكاء هكؾذ  اا ذت ئ حرا تذج الـدعقذ  وهذد رت ذاوي 

 هكؾ  اداء الكي هلا كػس ال ع  ادرا رت  لؾ  ت.

water hammer ِمطرقة مائية 

marteau à eau (hydrolique) 

 ئ تك ؼج عز أكبد . ئازسرتاس ضغط اداء ككق   تغرُّ رػاج

water meter اد اداء  عدَّ

compteur d'eau 

كبذد  ئ أل العذا رجفاز رت كعؿني لؼقذا  تذك   ادذاء 

 كؼط  حمكسة.

water molecule ْيء اداء  ُجزم

molécule d' eau 
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جذذزيء رملذذف رذذ  ر ج هذذك وجن ور ة أه ذذ ن 

واحكة، وتؤذغني  ا طكذا اهلذك وجن زاورتذ  رؼذكا ها 

105o  رذا ععذني ااذزيء ثـذالي الؼطبقذ  ورتكذقح وهيا

 تؤؽقني  وا ط هك وجقـق   ن اازرتئاة ادك او ة.

water power صاقة ادياه 

pouvoir d'eau 

 .water energyاكظر 

water-pump ِمضخة مائية 

pompe à eau 

س حمذرك شذقا ة أو تر ذع ادذاء رذ  ر ذكدى  رضخ  تزِّ

ع تك ؼج.  أسكى إىل أعذ أو ترسِّ

Watt واط 

Watt 

 SIواحكة ققا  الؼك ة ئ ااؿؾذ  الكولقذ  لؾداحذكاة 

 .Wو رزه  (joule/sec)وهد رت اوي جدل/ثاكق  

watt-hour ةواط ساع  

watt-heure 

جذدل  3600واحكة الطاقذ  الؽفر القذ  وهذي تعذاسل 

َؼذذقَّت ئ رتُ  ييالذذ   ذذاعالورذذ  رضذذاعػالا الؽقؾذذدوا  

 الؽفر الق .ضدلج اشكفالك ادـازل وادصاكع لؾطاق  

wave موجة 

onde 

اككؤا  اضطرا  تـكؼني ضاقكج عز الدشط ر  ردضع 

تك ذذرك  قذذج  اآلخذذر. قذذك رتؽذذدن اتضذذطرا  سو رًتذذ

هذذن هذذد ادذذال ئ  اجزرتئذذاة الدشذذط جقئذذ  ورهاً ذذ

الصدة أو تك ذرك  قذج ركَّ فذاة ادؼذني الؽفر ذالي 

 ي رعاركة اف  اككؤا  اددج .ذوادؼني ادغـطق 

wave amplitude سعة ادوجة 

amplitude d'onde 

أهذذز ا كعذذاس ازرتئذذاة ادذذاسة ئ ردجذذ  صذذدتق  عذذ  

 وضع تدازها.

wave analyzer حمؾِّل موجي 

analyseur d'onde 

ب   بكفا األشاشق  تداتر ررهِّ  إىلجفاز حيؾني اددج  ادرهَّ

 وشعكفا وهيلك تدا ؼقالا.

wave crest ذروة ادوجة 

crête d'onde 

ـؼطذذ  رذذ  ج ذذت رفكذذز  ذذدق ردضذذع لِ  ردضذذعأعذذذ 

 حتكج.أخػ  ردضع ال ؽدن أو 

wave equation معادلة ادوجة 

équation d'onde 

 ئ البعك الداحك هي ادعاسل  الكػاضؾق :

   

   
   

   

   
 

ع  اككؤذا  اددجذ  وئ شذذر  سالذ  شذؾَّؿق  و  حقث 

 األ عاس الهالثق  تغكو ادعاسل  هاآلج:

   

   
          

   

   
 

   

   
 

   

   
  

 ع  اككؤا  اددج .شذر  حقث 

wave function دالة موجية 

fonction d'onde 

الزر ، ت كعؿني ئ  اسال   رتاضق  حتكس اددضع وأحقاكً 

ادقؽاكقك الؽؿدري لدصف حال  رـظدر   قزرتالق  أو 

 state اج قت  صد ة احكنتة ك بق . ت ذؿى أرتًضذ

function وfunction of state. 

wave guide دليل ادوجة 

guide d'onde 

ـكؤ  ر  قج األرداث ادؽرورت  د ا اة ضئقؾ .ذأكبد   ؾزي ت
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wave mechanics ميؽانيك موجي 

la mécanique ondulatoire 

 ذذرع رذذ  ادقؽاكقذذك تطذذد ة رـذذج الـظررتذذ  الؽؿدرقذذ  

روسكغر ذي وتطذذدرتر صذذوورتعكؿذذك عذذذ  رضذذق  سو ذذر

 روسكغر وهي:ذاليي تـ   إلقج رعاسل  ص

 
 

  

  

  
 ( 

  

    
)       

الكالذذذ  اددجقذذذ  و  حقذذذث 
 
ثا ذذذ    و   √  

 :رمثر ت ال  عذ الكال  اددجق  أي     الكك و

    
   

   
 

   

   
 

   

   
 

wave motion حركة موجية 

mouvement ondulatoire 

أخذذرى إىل حرهذذ  رتـكؼذذني  قفذذا اتضذذطرا  رذذ  كؼطذذ  

سون اككؼال راسة الدشذط هذاألرداث الصذدتق  وادالقذ  

 واتهكزازاة ادقؽاكقؽق  ئ األج ام الصؾب  واألرذداث

 .wave propagation االؽفرضق ق . ت ؿى أرتًض 

wave number عدد موجي 

nombre d'onde 

 رؼؾذذد  الطذذدل ادذذدجي أي 
وهذذد رتؿهذذني عذذكس  ⁄ 

 األضدال اددجق  ئ واحكة الطدل.

wave optics ريات ادوجيةـالبص  

optique ondulatoire 

 .physical opticsاكظر 

wave packet رزمة أمواج 

paquet d'onde 

تراهذذ  أرذذداث ركػاوتذذ  ئ الطذذدل شذذعكفا اد صذذؾ  

 ا.صغرة وحمكوسة رؽاكق  

wave plate صػيحة موجية 

lame d'onde 

 ااكؽ ذذا ً  قفذذا اددجذذ    ذذذرتـؽصذذػق   رذذ  رذذاسة 

 ئ اككؤا  اددج . ات ب  تلخرً و ارضاعػً 

wave propagation انتشار ادوجة 

propagation d'onde 

 .wave motionاكظر 

wave theory of matter الـظرية ادوجية لؾامدة 

théorie ondulatoire de la matière 

الؽؿذذدري لكػ ذذر شذذؾدك كظررتذذ  تعكؿذذك ادقؽاكقذذك 

 اا قنة األولق .

wave vector متَّجه موجي 

vecteur d' onde 

وهد ركَّ ج اجتاهذج  اجتذاه اككؤذا   λرؼؾد  ضدل اددج  

 . ⃗ اددج  ئ أرت  كؼط  ر  ادؽان. رُتررز لج  الررز 

wave velocity عة ادوجةسـر  

vitesse d'onde 

 .celerity اجع 

wave-particle duality اجلسيم وادوجة ثـائية  

dualité onde-particule 

م  ذذذج سو ذذذر ح ؿذذذـرت De Broglieي ورػفذذذدم تؼذذذكَّ

ذا ر عذذ أشاشذفا ذا قنة اداسرتذ  ضبقعذ  ردجقذ  رتػ َّ

 .اج قؿقً  األرداث ت ؾك شؾدهً ا وععنيشؾدهفا، 

waveband حزمة موجية 

bande d'onde 

كطاق ر  األضدال اددجق  تعؿذني عؾقذج أجفذزة البذث 

 اد ؿدع  أو ادرلق  أو الراسا رت .

waveform شؽل ادوجة 

forme d'onde 

 تذرسسهاددج  الصذدتق  ضبقعذ  الصذدة و حيكس صؽنُي 

تغذر  وحيذّكسي وتدا ؼقاتج الكي رتسهذ  رـفذا ذاألشاش

 اكزرتاج كؼا  اا ت ادفكز  كتل  الزر  واددضع.
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wavefront صدر ادوجة 

front d'onde 

رغؾِّف اددجاة الصاس ة عذ  رـبذع،  ذنرا هذان ادـبذع 

ورتغذكو صذك  اددجذ   اهان صك  اددجذ  هرورًتذ اكؼطقً 

عذذذ  ا، وهذذد عؿذذدسي سوًرذذاعذذ  ادـبذذع ر ذذكدرتً  ا عقذذكً 

 األصع  الصاس ة ع  ادـبع.

 

wavelength صول ادوجة 

longueur d'onde 

 ن كؼطكن رككالقكن ئ حره  ردجق  اد ا   الػاصؾ  

 هلن كػس اتكزرتاج والطد .

wavelet موجية 

petite ondulation 

ئ الـظررت  اددجق  لؾضدء رُتـظر إىل هني كؼطذ  رذ  صذك  

اددجذذ  عذذذ أهذذا رـبذذع ردعذذاة ثاكدرتذذ  ورتؽذذدن رغؾِّذذف 

 لصك  اددج  ااكرتك. اهـكشقً  اددعاة هيه حماًل 

waxed paper  عورق مشؿَّ  

papier ciré 

لؾذنء أو  او ق ُرعاَلج رطيل  الؤؿع هذي رتغذكو ضذا سً 

 لؾزرت  رت كعؿني ألغراض الكغؾقف.

weak forces قوى ضعيػة 

forces faibles 

الكي تمثر  قدى أضعف  ؽهر ر  الؼدى الؽفرضق ق 

هبا الؤذ ـاة  عضذفا  ذبع  ورذ  خداصذفا أهذا ت 

 حتا ظ عذ الغرا   أو الـّكرت  ئ الكػاعالة الـدورت .

weak interactions تآثرات ضعيػة 

interactions faibles 

تذذذ ثر  ذذذن اا ذذذقنة الـدورتذذذ  رُتعذذذزى إلقذذذج تػؽذذذك 

 ااا قنة األولق  راة عؿذر الـصذف الطدرتذني ك ذبقً 

وهذذيلك الكػؽذذك  نصذذكا  اا ذذقنة  قكذذا. إن رذذكى 

 .اهيا الك ثر قصر جكً 

weak lens عدسة ضعيػة 

lentille faible 

عكشذذ   عذذكها اد رقذذي هبذذر،  ؿعـذذى أن قدلذذا الكذذي 

  األركا  صغر. امتهني رؼؾد   عكها اد رقي رؼك ً 

weathering  ِو ةيم َتم  

altération de l'atmosphère 

   ب  تعرضفا لؾعدارني اادرت .تػك  الصخد  

weber فيرب 

weber 

ي ئ ااؿؾذ  الكولقذ  ذواحكة ققذا  الكذك   ادغـطق ذ

ك ئ سا ة هفر القذ  رملػذ  وت اوي الكك   الذيي رتدلِّذ

 احمرهذذ  هفر القذذ  ت ذذاوي  ؾًطذذ رذذ  لػذذ  واحذذكة قذذدةً 

عـذذكرا رتكـذذاقص الكذذك   إىل الصذذػر  اككظذذام  اواحذذكً 

 .Wb رزه  خالل ثاكق  واحكة.

wedge filter تمدي ح وم  مرشِّ

filtre picot 

ررصذذح لعصذذعاعاة الؽفرضق ذذق  لذذج صذذؽني الدتذذك 

 ا.تك عق   اتكغر صكة اإلصعاع الـا ي رـج تغرً 

weight ثِؼمل؛ وزن 

poids 

وهد رتكغذر رذ   g الك ا ع األ يض  mجكاء هكؾ  اا ت 

 ردضع آلخر عذ شطح األ ض  خالف هكؾ  اا ت.

weightlessness وزنانعدام ال  

apesanteur 
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األ ضذق   ثذا  ااار قذ  الؤذعد    ى  قفذاذكالصذرتحال  

 ل ب  أو آلخر.

Wein displacement lawقانون فني يف االنزياح 

loi de déplacement de Wein 

 .displacement lawاكظر 

Wein's law قانون فني 

loi de Wein 

 .displacement lawاكظر 

Weiss magneton مغـطون فايس 

magnéton de Weiss 

ي لؾ زرتئذاة ققؿكذج العكسرتذ  ذواحكة العذزم ادغـطق ذ

1,853x10-21 erg.oersted-1  وهذد رت ذاوي  ذس

 رغـطدن  د .

Weiss molecular field حؼل فايس اجلزيئي 

champ moléculaire de Weiss 

العذزوم ادغـطق ذق  الي رتذ   ئي رتذمثر ذحؼني رغـطق ذ

 ق عؾفذذذا تصذذذطف و ذذذ  خذذذط ر ذذذكؼقت ورلذذذك ئ 

 األج ام راة ادغـطق ق  ادكرتكرت .

Weiss theory of ferromagnetism 

 نظرية فايس يف ادغـطيسية احلديدية

théorie du ferromagnetisme de Weiss 

وتذذذـص عذذذذ أن ادذذذاسة  كظررتذذذ  تـ ذذذ  إىل  ذذذارتس

ادغـطق ق  تكللف ر  رـاض  صغرة تكؿغذـط  دجذدس 

ي خذا جي ععذني العذزوم ادغـطق ذق  ذحؼني رغـطق ذ

 الي رت  ئ ادـاض  تصطف و   خط ر كؼقت.

Weston cell خؾية وسطن 

pile Weston 

 .Cadmium cellاكظر 

wet and dry hygrometer 

 مؼياس الرصوبة الـسبية

hygromètre sec et mouillé 

نجفذذاز  رذذ  رقذذزاي حذذرا ة ر ذذكدسع الزلبذذ   رؽذذدَّ

 ،واآلخذر جذاف (حيا   ؼذن  ربؾذني)ألحكمها ربؾني 

  كـكج ر  قراءلن الرضد   الـ بق  ئ ااد.تُ 

 

wetting agent وسيط ترصيب 

agent mouillant; agent tensio-actif 

وشذذقط رذذاسي ُتطذذذذ  ذذج ال ذذذطدج  كصذذبح ركؼبِّؾذذذ  

 .ت تـػر رـفالؾ دالني 

Wheatstone bridge وصْسُطن سـرج  

pont Wheatstone 

سا ة هفر القذذ  تؤذذكؿني عذذذ ثذذالت رؼاورذذاة رعؾدرذذ  

وواحكة جمفدل . تغيى الكا ة  الؽفر اء ورتؽؤف تذدازن 

 ؿؼقا  غؾػاي، وعـكها رتؽذدن جذكاء ادؼذاوركن   ذراا

 جكاء ادؼاوركن األخررتن. ار اورتً   ذرادكؼا ؾكن ئ اا

 

wheelbarrow عربة اليد 

brouette 

عر ذذ  راة ع ؾذذ  واحذذكة تدضذذع ادؿدلذذ  أي الؼذذدة 

س  ي اعن لؾؼقاسة.  ادؼاور  ئ ادـكصف وتزوَّ
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whisker سؾك التامس 

brin de contact; fil de contact 

شؾك حيؼ  الكن  رع  ؾد ة ر  الغالن  قعؿذني عذذ 

 هؤف إصا اة الراسرتد الؼدرت .

white body جسم أبيض 

corps blanc 

ي رَتِرُس عؾقج رفذن ذج ت ت رتؿكص أي إصعاع هفرضق 

 هان ضدلج اددجي.

white frost صؼيع أبيض 

gelée blanche; givre 

ن  ؾد اة جؾقكرت  ركؤذا ؽ   عضذفا  رذع  عذ  تكؽذدَّ

 ر.ذعذ ال طدج  الكصعقك ادباص

white light ضوء أبيض 

lumière blanche 

ضدء ضقػج ر كؿر رتؤكؿني عذ ها   األضدال اددجقذ  

 رتكدلك ر  رـبع صكرتك ال خدك .

wick فتيل 

mèche 

رتـ ذذ   خالهلذذا الدقذذدس  ق رررتط رذذ  رذذاسة ر ذذاذصذذ

ال الني  ػعني اخلاص  الؤذعررت ، إىل الؤذعؾ  ئ صذؿع  

 .أو رصباج زرتكي

wide angle lens عدسة واسعة الزاوية 

lentille à grand angle 

 عكش  جتؿع األصع  الكي َتِرسها ر  زوارتا هبرة.

width control م بالعرض  التحؽُّ

contrôle de largeur 

صد ة عذذ صاصذ  الكؾػذاز أو رػكاج رتك ؽت  عرض ال

 عذ صاص   اشت اهكزاز رفبطي.

width of band عرض الـطاق 

largeur de bande 

 .bandwidth اجع 

Wigner effect مػعول فيغـر 

effect Wigner 

ئ ادػذذاعالة  تغذذر ئ خصذذالص ادفذذكا الغرا قكذذي

الـدورتذذذ  كاصذذذئ عذذذ  اكزرتذذذاج ر اة الغرا قذذذ  عذذذ  

رداقعفذذذذا ئ الؤذذذذبقؽ  البؾد رتذذذذ  ككق ذذذذ  اصذذذذطكام 

 الـسوكاة واا قنة األخرى هبا.

Wilson cloud chamber 

 حجرة ويؾسن الضبابية

chambre à détente de Wilson 

 .cloud chamberاكظر 

Wimshurst machine  ِشورستمْ آلة و  

machine de Wimshurst 

آلذذ  هفر القذذ  لكدلقذذك الؽفر ذذاء ال ذذاهـ   اتحكؽذذاك 

 ونزرتـفا ئ رؽهػاة.

 

winch مؾػاف 

treuil de hissage 

آل  راة أشطداك  رُتؾف حدهلا حبني أو هبني أو شؾ ؾ  

 ت كعؿني لر ع ادؿدتة الؽبرة.

wind instrument آلة نػخ 

instrument à vent 

ذذك أكغاًرذذآلذذ  ردشذذقؼق    ا ذذالـػك هادزرذذا  خالً ذذ اتدلِّ

 .ؽننآلتة الؼرع هالطبدل واآلتة الدتررت  هال
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wind mill صاحونة هوائية 

moulin à vent 

آلذذ  ت ذذكعؿني ضاقذذ  الررتذذاج لكدلقذذك الؽفر ذذاء أو ضذذك 

عذ   ادقاه أو ض   ادبد  ورلك  ػضني صػراة ردزَّ

 عذ حمد  أ ؼي.

wire gauze نسيج سؾؽي 

toile métallique 

هذن  اصبؽ  ر  األشالك تكللف ر  شكى وُدؿ  متاًرذ

 هد صلن الؼن .

wireless telegraphy السؾؽيإبراق راديوي/  

télégraphie sans fil 

 .radio telegraphyاكظر 

wolfram تـغستن 

wolfram 

 .tungstenاكظر 

work عؿل 

travail 

ورتؼا   اجكاء ساخؾقً   ⃗  اتككؼال   ⃗ جكاء ركَّ ج الؼدة 

ورتؽذذذدن:    داحذذذكة ااذذذدل ورتررذذذز لذذذج  ذذذادرف 

وإرا هاك  الؼذدة ركغذرة  كغذر اتككؼذال   ⃗   ⃗   

∫  رتؽدن  الؤؽني    نن الكعبر ع    ⃗    ⃗⃗⃗⃗ . 

work function دالَّة العؿل 

fonction de travail 

 ر ذكدىالطاق  الككقا الالزرذ  تككذزاع إلؽذسون رذ  

ساخؾفذذا وتؼذذا   ا ررذذي ئ ادذذاسة حكذذى رتصذذبح حذذرً 

  اإللؽسون  ؾط.

work hardening تؼسية بالطَّْرق 

durcissement par déformation; 

écrouissage 

ه لذكن حيذكت عـذك  زرتاسة ئ ق ذاوة رذاسة رترا ؼذج تؤذدُّ

ر   الػؾزس ج  حرا ة أسكى ر  تؾك الكي رتكبؾد   قفا 

 جكرتك.

workshop  لغم ْش ورشة؛ مم  

atelier 

لؼاء  ذن ركخصصذن ُتطذرج  قذج أ  ذات عؾؿقذ   -1

 عري الككاول حدهلا. 

رؽذذان رتضذذت آتة صذذـاعق  هادخذذا   وادػذذا ز  -5

لصذـع األثذات  اوادـاصر وغرهذا رت ذكعؿني رؼذرً 

 ادـزيل وغره.

wrench ِمْؾوى؛ مػتاح إنؽؾيزي 

clef à écrous 

آل  راة  ؽن رتؿؽ  ضبط اد ا    قذـفن تكصذني  ذي اع 

 دل  أو تكورتر أكبد  وغر رلك.ؿُ عؿني لؤك َص ت ك

wrought iron شغولحديد م  

fer forgé 

حكرتك رتؽاس خيؾد ر  الؽر دن أصك لقدكذ  رذ  ادكرتذك 

)الػدتر(. رتؿؽذ  صذغؾج إلعطالذج األصذؽال  الصؾ 

 ادطؾد  .

*   *   * 
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- X -
X-axis حمور السونات؛ حمور الفواصل 

axe des x; axe des abscisses 

أحد ادحورين األفؼقني ذم ثالثقة ادحاورر الديؽوريقاة 

 ادتعومدة مثـى مثـى.

X-radiation إشعاع سوني 

rayonnement X 

إصاعو  اااوعر أان أكأااو  أصاعة شااقـقة ر او إمااو أ  

يصاؾ  لغراراا الصاـوأقة أر  وقوشاقً  ويؽو  إصعوأً 

 يستعؿل لغرراا الطأقة. ولقـً  وإصعوأً 

X-ray analysis حتلول باألشعة السونوة 

analyse par rayons X 

ضريؼااة ذم التحؾقاال يسااتعؿل فقفااو األصااعة السااقـقة 

لتحدياااد الأـقاااة ادؽوكاااة لؾؿاااواع ر اااااردعرفاااة العـو

 بػضل اكعراج األصعة السقـقة أذ ذراهتو. والأؾورية هل

X-ray crystallography حتلول باألشعة السونوة 

radio crystallographie 

 .X-ray analysis راجع

X-ray diffraction اىعراج األشعة السونوة 

diffraction des rayons-X 

يؼـقة مفؿة لدراشة الأـقاة الداخؾقاة رالأؾورياة لؾػؾازا  

يعتؿااد أااذ يااداخل أمااواج األصااعة السااقـقة  راخلالئاا 

 لدى اكعؽوشفو ريأعثر و أذ الطأؼو  الذرية لؾامعة.

X-ray dosage جرعة األشعة السونوة 

dose de rayons X 

ع ذم جسم ماري   ضوقة حتؿؾفو األصعة السقـقة يتوضَّ

 اذ  الطوقاة بازمن خصاوئ  أر ذم جزء مـه. ياريأ  

اإللؽسركااو  ذم أكأااو  يع سااارالتعااري  ربػؾطقااة ي

 األصعة السقـقة.

X-ray emission spectrum 

 صوف إصدار األشعة السونوة

spectre d'émission des rayons X 

ضقاااأل األصاااعة الؽفرضقساااقة الـودماااة أااان يصاااوع  

يعة مع ادصعد ذم أكأاو  األصاعة ساراإللؽسركو  ال

 زذا  ضاو  ماوجي ي قا -حيتوي أذ أصاعة  .السقـقة

أة أذ ضقأل مستؿر. - دوعة اهلدف  مركَّ

 

X-ray fluorescence analysis 

 حتلول الفلورة باألشعة السونوة

analyse fluorescente 

ضريؼااة إ إيالفقااة لتحؾقاال ادااواع الصااؾأة رالسااوئؾة 

ع فقفو العق ـة بحزمة صاديدة مان األصاعة الساقـقة  يشعَّ

أذ إثر و ادوعة ريـعرج إصعوأوهتو أاذ بؾاورة  يتػؾور

ذا  خطوط صأقؽة معررفة رفق زراياو خمتؾػاة يق ازة 

 دوعة العق ـة.

X-ray hardness قساوة األشعة السونوة 

dureté des rayons X  

لـػاوذ ذم أاذ ااػة يعز  أن مؼادرة األصاعة الساقـقة 

مع ضو  موجتفو فولؼوشقة  وادواع ر ي متـوشأة أؽًس 

مـفو ضو  موجتفو قصر رالؾَّقـة مـفاو ضاو  موجتفاو 

 كأاار. يؼااع األضااوا  ادوجقااة لغصااعة السااقـقة بااني

 10-12m 5رx10-9m. 
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X-ray laser لوزر األشعة السونوة 

laser de rayons X 

م فقه حز  األصعة الساقـقة  كو  من أكوا  الؾقزر يضخَّ

 أصد. لتولقد حزمة أصعة شقـقة

X-ray microscope جمهر األشعة السونوة 

microscope à rayons X 

جمفاار يسااتعؿل فقااه األصااعة السااقـقة الؾق ـااة إلكااورة 

ريشؽقل ااور هلاو بوشاتعام   ااألجسو  الصغرة جدً 

ؼااع يؽأاار ادجفاار ماان  ااذا ي ،أر فؾاام CCDكوصااأل 

 مرة. 1000ر 100الـو  بني 

X-ray monochromator 

د لون   األشعة السونوةموحِّ

radio monochromateur 

ـقة كؼقَّة رحقدة ضو  ادوجاة  رشقؾة لؾحصو  أذ أصعة شق

ـقة  عارج أؾقفاو األصاعة الساق يستعؿل فقفو بؾورة أحوعياة فـت

ع. عة يؼوبل كل مـفو ضو  موجة حمدَّ  رفق زرايو حمدَّ

X-ray spectrometer مطواف األشعة السونوة 

spectromètre à rayons X 

جفااوز حتؾقاال ضقػااي يسااتعؿل فقااه األصااعة السااقـقة 

ااا كقؿقااوئي حقااث  قَّااز  ااذ   كااو  مركَّ لتحؾقاال مؽو 

ع  كاااو  مااان خطوضفاااو الطقػقاااة ادؿقااازة رحتااادَّ ادؽو 

 يراكقز و من صدة اخلطوط.

X-ray spectroscopy مطوافوة األشعة السونوة 

spectroscopie par rayons X 

 وواع يساتعؿل فقفااضريؼاة ذم التحؾقال الؽقؿقااوئي لؾؿا

األصعة السقـقة رذلك بػضل اخلطوط الطقػقة ادؿق زة 

 لؾامعة اددررشة رصداهتو.

X-ray therapy العالج باألشعة السونوة 

thérapie par rayons X 

يؼـقااة يسااتعؿل فقفااو األصااعة السااقـقة لعااالج األررا  

 ضوكقة.سارضوكقة أن ضريق يدمر اخلاليو السارال

X-ray tube أىبوب األشعة السونوة 

tube des rayons X 

غ من اهلواء يتاللأل ذم أبسا  أصاؽوله مان  أكأو  مػرَّ

ـه فتقاال رماان مصااعد ماان  قااوس   فؾاازمفااأ  يسااخ 

ع بوداوء   يسااؾَّ  أؾااقفامكولتـغساتن أر ادولقأااديـو  ماازَّ

.  فرق كؿو  أو  

 

X-Ray unit واحدة األشعة السونوة 

unité des rayons X 

راحدة ضو  أمواج األصاعة الساقـقة يرماز هلاو باولرمز 

XU  1,002يسوري X 10
-13

m  ريستعؿل لوااأل

 األصعة فوق الأـػسجقة راألصعة السقـقة.

X-rays X أشعة سونوة؛ أشعة    

rayons-X 

 .Roentgen raysاكظر 

X-rays powder technique 

 تِْقنوة املساحوق يف األشعة السونوة

technique Debye-Scherrer (de poudre) 

ضريؼااة ذم اكعااراج األصااعة السااقـقة يااِرع فقفااو األصااعة 

 ةً بلضوا  موجقاة خمتؾػاة أاذ اداوعة الأؾورياة مساحوق

فتااـعؽس أااذ ادسااتويو  الذريااة ادختؾػااة ذم ادااوعة 

 ادتأؾورة ريستؼأل أذ لوح يصوير.

X-rays spectrograph 

 راسم صوف األشعة السونوة

spectrographe à rayons X 

جفوز يرشم ضقأل األصعة السقـقة الصاوعر أان ماوعة 
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كقؿقوئقة هبدف حتؾقؾفو رذلك بػضل اخلطوط الطقػقة 

كوهتو.  ادؿق زة دؽو 

Xenon زينون 

Xénon 

رااوزي ذم عرجااة اةاارارة  Xeرمااز  كقؿقااوئي  صااارأـ

ركتؾتااه الذرياااة الـساااأقة  54العوعيااة أااادع  الاااذري 

ركثوفتاااه الـساااأقة أـاااد الضاااغ  راةااارارة  131,30

 oC 111,8-اكصفور   كؼطةر 0,00589471الـظومقني 

. يساااتعؿل ذم أكوبقاااا oC 108,1-رؾقوكاااه  كؼطاااةر

 و.اإلكورة، ر و خومل كقؿقوئق  

Xenon effect مفعول الزينون 

effet Xénon 

اد باه كظار  مػعو  ُيصوعف ذم ادػوأال  الـورية يتولَّ

كتقجاااة أؿؾقاااو  اإكشاااطور ذم ذرا   135الزيـاااو  

قضأو  الوقوع، ر او صاديد اإمتصاول لؾـسركاو  

ِؿه.  اةرارية ريمعي يراكؿه ذم ادػوأل إىل يسؿُّ

xerography تصوير كهراكدي 

xérographie 

Gr: xero=جوف 

ضريؼة ذم ضأوأة الوثوئق بوشتعام  حأقأاو  مشاحوكة 

و لتولقااد كسااخة إةوبقااة. ُيوضااع الورقااة أااذ كفربوئق اا

مشحوكة بوإللؽسركو  قأل يعريضفو  فؾزيةأشطواكة 

ر مسااحوق اةااز أؾقفااو رماان ثاام ُيـؼاال ثاالؾضااوء رك

 و.اورة الوثقؼة إىل الورقة ريثأت اةز أؾقفو حراري  

 

Xi hyperon هوربون كساي 

hypéron Xi 

 .Xi particleاكظر 

Xi particle  كساياجلسوم  

particule Xi 

مؾقو  إلؽسر  فؾ ،  1318جسقم كوري كتؾته يؼور  

ر اااو مااان ضاااؿن  وشاااؾأً  وأر مشاااحوكً  يوجاااد معتااادًإ 

كااو  األصااعة الؽوكقااة. كااام يتولااد ذم التصااوعمو   مؽو 

  ساارأو . اكتشأل ذم مسارعولقة الطوقة ذم ادالالـورية 

 .Xi hyperon و. يسؿى أيًض 1964أو   فنبرركفو

xylophone كسولوفون 

xylophone 

خمتؾػاة آلة موشقؼقة يتللأل من األ من الؼضأو  اخلشأقة 

 ُيعَزف أؾقفو بؿطرقتني خشأقتني اغريني.األضوا ، 

*   *   * 
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Y-axis حمور العينات؛ حمور الرتاتيب 

axe des y; axe des ordonnées 

ميذ ويور  اادحور الواقع يف ادستوي األفؼيي مؿويً ي

 السقـات يف مجؾة واور ثالثقة ي ؽارتقة قائؿة.

y-cut crystal Y بلورة مقطوعة وفق ادحور    

cristal à coupe Y 

ميذ  افقفا مؿوي ً  Yبؾورة ُتؼطع بحقث  ؽون ادحور 

 وجفقفا الرققؼني.

YAG laser ليزر ياغ 

laser YAG 

لقيي ر اصييُتم اشييؿب رييب ملييارة بالؾغيية ا كؽؾق  يية  ييي 

Yttrium-Aluminum-Garnet laser  و و لقي ر

 عؿيييا باشيييتؿرار يف شيييات األصيييعة  يييت ا ؿيييرا  

 و تَّصف بالؼدرة العالقة.

yard ياردة 

yard 

ت الز طاكقية لطضيوات واحدة ضوت يف مجؾة الواحيدا

 .m 0,914399تساوي ثالثة أقدام أو 

yardstick عصا الياردة 

bareau yard 

ُتسييتعؿا  اإكًشيي 36أو خشييلقة ضو ييا  فؾ  ييةرسييطرة 

 ألغراض الؼقاس.

yaw تأرجح رأيس 

embardée 

يوران ضييائرة أو شييػقـة حييوت وييور مؿييويي مؾقفييا 

 ة.سير ؿـة أو  

yellow spot بقعة صفراء 

tache jaune (de la rétine de l'oeil) 

اكخػاض يف صلؽقة العني تؽون مـده حساشقة العني 

 لؾضو  مظؿى.

yield point حدُّ اخلضوع 

limite élastique 

بعيد حيد رًة يرلاصرـحـي ا جفاي واالكػعات تؼع  مذ كؼطة

فام. تسؿى أ ًض  اشب اخلطي بـق  .yield strength االـت

yield strength  ُّادرونةحد  

limite élastique 

 .yield pointاكظر 

ylem إيلم؛ هيوىل 

ylem; plasma primordial 

Lat: hylen=راية 

 kg/m3 1013 اكتؾة راي ة كثافتفيا الـسيلقة مالقية جيدً 

صييد دة ا ييرارة ُ عتؼييد ألييا تتييللف رييب بروتوكييات 

وكسوكيات وإلؽسوكيات فؼيي و ـظير إلقفيا ميذ أليا 

 رـشل الؽون.

yoke حافظة 

culasse magnétique 

قطعييية حد د ييية تسيييتعؿا لغؾيييم يارة رغـطقسيييقة أو 

يي )أي مييذ  ق يية  ي  و   ػييا ادغـطيية يف رغـطييق  ك ض 

ة: كعا فرس( و   .ك ض 

Young modulus of elasticity 

 معاِمل َينْغ للمرونة

coefficient d'élasticité d'Young 

ميذ  (F/A)ثابتة ممقِّ ة لؾيامية تسياوي كسيلة ا جفياي 

⁄     شؾك أو قضقب إىل االكػعات ضيوت   حقث   

رسيياحة  Aو Fاشييتطالتب بػعييا الؼييوة    السييؾك و

 رؼطع السؾك.
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Young's experiment جتربة َيْنغ 

expérience de Young 

جتربة ُتدرس فقفا اشتطالة شؾك رعؾَّيم بداللية قيوى 

 الشد التي خيضع  ا.

Young's experiment of interference 

 جتربة َيْنغ يف التداخل

expérience d'interférence de Young 

وكتقجية  ،جتربة  ؿر فقفا الضيو  ريب صيؼني رتؼياربني

لتداخا الضو  الصاير مـفام ُتيرى ميذ حياج  بعقيد 

مب رستوي الشؼني أ داب تيداخا رضيق ة ورظؾؿية 

 ادوجقة لؾضو . الطلقعة    مكدبالتـاوب مما 

 

ytterbium إتربيوم 

ytterbium 

فؾيي  تييراد كيياير مييديه  Ybرريي ه  كقؿقييائي ريمـصيي

وكثافتييب  173.04وكتؾتييب الير يية الـسييلقة  70اليييري 

ة كؼطييييو 6,977 ييييي  oC 20الـسييييلقة يف الدرجيييية 

. ُ ستعؿا oC 1430ة غؾقاكب كؼطو oC 824اكصفاره 

 يف صـامة الؾق ر ويف أكابقب األصعة السقـقة.

yttrium إتريوم 

yttrium 

فؾي  تيراد كياير ميديه الييري  Yرري ه  كقؿقائي ريمـص

وكثافتيب الـسيلقة يف  88,9059، كتؾتب الير ة الـسلقة 39

ة اكصييفاره كؼطييو 4,478 ييي شييؾ  وس  20الدرجيية 

1509 oC 2930ة غؾقاكييييب كؼطييييو oC سييييتعؿا يف ُ ،

 لطكسدة. صـامة السلائك ويف التؼاكة الـوو ة ور  اًل 

Yukawa force قوة يوكاوا 

force d'Yukawa 

تعؿا بني الـؽؾوكات  اقوة صد دة ذات ردى قصر جدً 

 كتقجة تلايت جسقم كووي بقـفا  و اللقون.

*   *   * 
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- Z -
Z-axis حمور الصادات؛ حمور الرواقم 

axe des Z 

يف مجؾة  اةر ر  OXYادحقر العؿقدي عذ ادستقي 

 ثالثق  ديؽررتق  قرئؿ  أي متعرمدة مثـك مثـك.

z-cut crystal Z بؾورة قطع وفق 

cristal à coupe Z 

العؿةةةقدي عةةةذ  Zبؾةةةقرة مؼطقعةةة   هةةةؼ اقر ةةةر 

 .X  Yادحقريـ 

Z-parameters of transistor 

 : يف الرتاكزستورZالوسطاء 

les paramètres Z de transistor 

د أداحت الساكوشةتقر  ؾفةر تركعةةرت  أربعة   شةطرحت ِّةدأ

 ةةل تركعةة  الةةدخؾ  تركعةة  اعةةاال  تركعةة  ا كتؼةةر  

مةـ الةدخؾ  ا اعةاال  تركعة  ا كتؼةر  مةـ  صةاادبر

 اعاال  ا الدخؾ.

Zeeman effect مػعول زيامن 

effet Zeeman 

 سةةةلاكػةةالخ خةةط ضقػةةل فةةقئل بػعةةؾ حؼةةؾ مغـطق

 .صديد  ا خطني أ  أ ثا

 .Zeeman splitting ريسؿك أيًض 

Zeeman splitting اكػالق زيامن 

décomposition Zeeman 

 .Zeeman effectاكظا 

Zener diode ديود زيـر 

diode Zener 

لؾجفةد  رديقد مصةـق  مةـ السةؾقؽقُ يعسةتعؿؾ مثبأًتة

 هةةاخ   قهأاالؽفابةةرئل   ةةق يؽةةرهم مؼر مةة  متغةةرة تةة

بني ضاهقفر. يتؿقةو  ةؾ ديةقد ريـةا بجفةد  ر ؿقُ ثربتً 

 ثربت يسؿك جفد ريـا.

Zener voltage جفد زيـر؛ فؾطقة زيـر 

tension de Zener 

 .Zener diodeراجع 

zenith َسْؿت 

zénith 

Ar: Samt=شؿت 

ؼربؾفر يف ية صةاادااقب مبرالـؼط  يف السامحت التل تعؾق 

 .nadirلـظر الطاف اآلخا مـ السامحت كؼط  تسؿك ا

zenith telescope ِمؼراب السؿت 

télescope de zénith 

ِمؼااب لؼقرس هاخ السؿت بني ر جني مةـ الـجةق  

ةةو بؿطةةامر  صةةام  السةةؿت  جـقبةةف   ةةق مؼةةااب  ف 

 .رصحقحً  اِّديدً لتحديد اجتره السؿت 

zeolite زيولقت 

zéolite 

صـػ مـ ادعردُ يتللػ مـ السقؾؽرت ادرئق  لألدـقةق  

 معةةردُ قؾقيةة . تتجؿةةع لرات الويقلقةةت يف صةةبقؽ  

بؾقري  مػتقح  يؿؽـفر احتبرس لرات أ  جويئةرت مةـ 

 شػـج ادرحت.مقاد أخاى مترًمر  ام حيتبس اإل

zero bias اكحقاز معدوم 

polarisation null 

Ar: cipher=صػا 

 رحرل  يف ِصام  ثالثل يؽقُ هقفر جفد الشبؽ  مسةر يً 

جفةةد ادفةةبط  أ  يف الساكوشةةتقر حقةةه يؽةةقُ جفةةد 

 جفد البرعه. رالؼرعدة مسر يً 
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zero energy level الطاقة الصػرية ىمستو  

niveau d'énergie nulle 

الطرق  الدكقر لةررة أ  دـظقمة  تعـسةب  لقفةر الطرقةرت 

 األخاى.

zero gravity وزناكعدام الثؼالة؛ اكعدام ال  

zéro gravité 

 .weightlessnessراجع 

zero law of thermodynamics 

 الؼاكون الصػري يف التحريك احلراري

loi zéro de la thermodynamique 

كةف  لا أقركقُ أشرشةل يف السمقديـرمقؽ يـص عةذ 

 رُ جسامُ يف حرل  تقارُ حااري مع جسؿ ثرله 

يؽةقُ يف تةقارُ حةااري  الثالث  هنُ  ؾ جسؿ مـ

 .يـمع اآلخا

zero point energy صاقة كؼطة الصػر 

énergie du point zéro 

الطرقةة  اكا قةة  لةةررات جسةةؿ عـةةد درجةة  الصةةػا 

 .oC 273-ادطؾؼ 

zero point entropy أكرتوبقة كؼطة الصػر 

entropie du point zéro 

مردة عـد درج  الصػا ادطؾؼ   ل معد مة   أكس بق 

  هؼ ادبدأ الثرله لؾسمقديـرمقؽ.

zero point vibrations اهتزازات كؼطة الصػر 

vibrations du point zéro 

لبربرت ِّتػظ هبر جويئرت صبقؽ  بؾقري  عـد درجة  

 حاارة الصػا ادطؾؼ.

zero potential كؿون صػري 

potentiel zéro 

يف الةةدارات الؽفابرئقةة   ايعتخةةر صةةػاً جفةةد ماجعةةل 

  اإللؽس كق  يدعك األرض.

zero power lens combination 

 مـظومة عدسات قوهتا صػر

système de lentilles à puissance nulle 

 ؿقعةة  عدشةةرت مؼابةة   مبعةةدة ققيةةر اإلمجرلقةة  

معد م  تعدمج يف كظر  برصي هال تغةر مةـ ادسةتقي 

اي    أهنر ِّسةـ مةـ ةظر  البصلؾـ سةلالبمري الائق

 ريغف اهلريل.

zero-power reactor مػاعل الؼدرة صػر 

réacteur à puissance zéro 

د  مػرعةةؾ كةةق ي قدرتةةف تؼةةررب الصةةػا   حيتةةرال دةةزأ

  يعؿؾ بتدهؼ كس ين مـخػض.

Zeta زيتا 

Zeta 

جفرر اكدمرال كق ي حااري يقلد ضرق  تؽرد تسةر ي 

nergy Eero Zالصةػا. اصةتؼ اشةؿف مةـ العبةررة 

ssemblyAhermonuclear) Toroidal (or T. 

zigzag lightning ج  َبْرق متعرِّ

éclairs en zigzag (en sillons) 

حردث  باخ يتعاال هقفةر خةط اكػةااح صةحـ  السةحب 

  ا األرض  هؼ خط غر مـتظؿ.

zinc ( توتقاءزكك)  

zinc 

Ger: zink=تقتقرحت 

   تؾتف الرري  30عدده الرري  Znعـرص هؾوي رموه 

 oC 20   ثرهتةةف الـسةةبق  يف الدرجةة  65,38الـسةةبق  

 كؼطةة   oC 419,47اكصةةفرره  كؼطةة   7,14 تسةةر ي

  يسةةةتعؿؾ يف   سةةةرحت ادعةةةردُ  يف oC 907غؾقركةةةف 

 صـرع  السبرئؽ  البطرريرت.

zircaloy خؾقطة؛ ِزركالوي 

alliage de zirconium; zircaloy 

En: zirconuim, alloy= خؾقط  ِرر قكقق 
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خؾقطةة  مةةـ الِور قكقةةق   هؾةةوات أخةةاى تعسةةتعؿؾ 

 لقققد ادػرعالت. ر ؾ غالهً لؼر متفر لؾحاارة  لؾتد

zirconium ِزركوكقوم 

zirconium 

Ger: zirkon= ِرر قكقق 

   تؾتةف الررية  40عةدده الةرري  Zrعـرص هؾوي رمةوه 

 oC 20   ثرهتةةةف الـسةةةبق  يف الدرجةةة  91,22الـسةةةبق  

  غؾقركةف كؼطة  oC 1855  اكصفرره كؼط  6,52 تسر ي

4375 oC ةوة     ير ب يف ادرحت   كام يف اكؿةقض ادا  

ة  قربؾ لاللتفرب  ُ  رُ مسحقًقر.  اكرر 

zirkelite ِزرَكؾِقت 

zirkélite 

ُ مةةـ أ سةةقد الور قكقةةق   هؾةةوات  معةةدُ أشةةقد مؽةةق 

  ثرهتةةف  5,5أخةةاى لةةف بـقةة  بؾقريةة  مؽعبقةة   قسةةر تف 

 .1895  ا تعِشػ أ   ماة يف الزاريؾ عر  4,7الـسبق  

zonal aberration زيغ املـطؼة 

aberration de zone 

ريةةغ  ةةا ي  لةةقين لعدشةة  قطا ةةر  بةةر يـشةةل عةةـ 

ق  عةةذ أجوائفةةر اخةةتالف اكؽسةةرر األصةةع  الضةةقئ

 ادا وي   ادحقطق .

zone plate لوح املـاصق 

plaque à zones 

لقح عذ  قئ  صةػقح  تتـةر ب هقفةر اكؾؼةرت الشةػره  

 ادعتؿ  يتجؿع خؾػفر الضقحت الصردر عةـ مـبةع كؼطةل 

مقفق  أمرمفر يف كؼط  صةديدة اإلفةرحتة هتشةبف بةرلؽ 

 .zone-plate gratingالعدش  ادؼاب . تسؿك أيًضر 

zone-plate grating شبؽة لوح املـاصق 

réseau à plaque à zone 

 .zone plateاكظا 

zoom lens ة البؤرة  عدسة متغِّيِّ

lentille zoom 

 .variable focus lensاكظا 

*   *   * 
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ğ÷æ_I<ØèçvjÖ]<ØÚ]çÂV< <Conversion factors: 

  واإلنكليزية c.g.sوالسغثية  SIفي الواحدات الدولية 

  واحدات الطول -آ
yd ft  In cm  m   الطولLength 

1.093 61  3.280 84  39.370 1  100  1  1 metre  

0.010 936 1 0.032 808 4 0.393 701  1 0.01 1centimetre  

0.027 777 8 0.083 333 3 1 2.54  0.025 4 1 inch  

0.333 333 1 12 30.48 0.308 4 1 foot 
1 3 36 91.44 0.9144 1 yard 

 
n. mile mile Km  الطولLength  

0.539 957 0.621 371 1 1 kilometre 
0.868 976 1 1.609 34 1 mile 
1 1.150 78 1.852 00 1 nautical mile (ميل بحري) 

 
1 light-year = 9.460 528×1015 metres = 5.878 514×1012 miles . السنة الضوئية 
1 astronomical unit = 1.495 979×1011 metres. الواحدة الفلكية 
1 parsec = 3.085 677×1016 metres = 3.261 633 light-years. الفرسخ 
 

  واحدات المساحة -ب
Area المساحة m2 cm2 in2 ft2 

1 square metre 1 104 1550 10.763 9 
1 square centimetre 10-4 1 0.155 1.076 39×10-3 
1 square inch 6.4516×10-4 6.4516 1 6.944 44×10-3 
1 square foot 9.2903×10-2 929.03 144 1 

 
Area المساحة m2 km2 yd2 mi2 acre (فدان) 

1 square metre 1 10-6 1.195 99 3.860 19× 10-7 2.471 05× 10-4 

1 square kilometre 106 1 1.195 99× 106 0.386 019 274.105 
1 square yard 0.836 127 0.836 127× 10-7 1 3.228 31× 10-7 2.066 12 × 10-4 

1 square mile 2.589 99× 106 2.589 99 3.097 6× 106 1 460 
1 acre (فدان) 86 4.046× 103 4.046 86× 10-3 4840 1.562 5× 10-3 1 
 
1 acre = 100 square metres. (آر) 
1 hectare = 10 000 square metres = 2.471 05 acres. (ھكتار) 
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 واحدات الحجم -ج
Volume الحجم m3 cm3 in3 ft3 gal 

1 cubic metre 1 106 6.10236×104 35.3146 219.969 
1 cubic centimetre 10-6 1 0.061023 6 3.53146×10-5 2.19969×10-4 
1 cubic inch 1.63871×10-5 16.3871 1 5.78704×10-4 3.60464×10-3 
1 cubic foot  0.028316 8 28316.8 172 8 1 6.22882 
1 gallon (UK) 4.5409×10-3 454.09 277.42 0.160544 1 

 
1 gallon (US) = 0.83268 gallon (UK). 
1 cubic yard = 0.764555 cubic metre. 
the litre is now recognized as a special name for a cubic decimeter, but is not used to express 
high precision measurements. 

  عن قياسات عالية الدقة المكعب، لكنه ال يستعمل للتعبيريعرف الليتر اليوم باسم خاص للديسيمتر 
 

  واحدات السرعة -د
Velocity  السرعة  ms-1 km h-1 mile h-1 ft s-1 

1 metre per second  1 3.6 2.236 94 3.280 84 
1 kilometre per hour 0.277 778 1 0.621 371  0.911 346 
1 mile per hour  0.447 04 1.609 344 1 1.466 67 
1 foot per second 0.304 8 1.097 28 0.681 817 1 

 
1 knot (العقدة) = 1 nautical mile per hour = 0.514 444 metre per second . 
 

 واحدات الكتلة -ھـ
Mass الكتلة kg g lb long ton 

1 kilogram 1 1000 2.204 62 9.842 07×10-4 
1 gram  10-3 1 2.204 62×10-3 9.842 07×10-7 
1 pound 0.453 592 453.592 1 4.464 29×10-4 
1 long ton 101 6.047 1.016 047×106 2240 1 

 
1 slug = 14.5939 kg = 32.174 lb. 
 

 واحدات الكثافة -و
Density الكثافة kg m-3 g cm -3 lb ft-3 lb in-3 

1 kilogram per cubic metre 1 10-3 0.062 428 3.612 73×10-5 
1 gram per cubic centimetre 1000 1 62.428 3.612 73×10-2 
1 pound per cubic foot 16.0185 0.016 018 5 1 5.787 04×10-4 
1 pound per cubic inch 2.767 99×104 27.679 9 172 8 1 

 
1 lb/gal (UK) = 0.099 776 3 kg dm-3 
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 ت انقوةواحدا -ز

Force انقوة N kg dyne poundal lb 

1 newton 1 0.101 972  105 7.233 00 0.224 809 

1 kilogram force  9.806 65 1 9.806 65 105 70.931 6 2.204 62 

1 dyne 10-5 1.019 72 10-6 1 7.233 00 10-5 2.248 09 10-6 

1 poundal 0.138 255 1.409 81 10-2 1.382 55 104 1 0.037 081 

1 pound force  4.448 22 0.453 592 4.448 23 105 32.174 1 

 

 

 واحدات انضغظ -ح

Pressure انضغظ pa kg / cm
2 

lb / in
2 

atm )ضغظ جىي( 

1 pascal 1 1.019 72 10-3 1.450 38 10-4 9.869 23 10-6 

1 kilogram per square 

centimetre 
980.665 102 1 14.223 4 0.967 841 

1 pound per square inch 6.894 76 103 0.070 306 8 1 0.068 046 

1 atmosphere 1.013 25 105 1.033 23 14.6959 1 

 

1 pascal = 10  dynes per square centimeter. 

1 bar = 105  pascal = 0.986 923 atmosphere.  

1 torr =133.322 pascal = 1/760 atmosphere. 

1 atmosphere = 760 mm Hg = 29.92 in Hg = 33.90 ft water (all at 0 C  ). 

 

 

 واحدات انعمم وانطاقة -ط

Work and energy وانطاقة انعمم  J CalIT kW hr btuIT 

1 joule 1 0.238 846  2.777 78 10-7 9.478 13 10-4 

1 calorie (I T)              )00 1.163 1 4.1868 )حزيزة 10-6 3.968 31 10-3 

1 kilowatt hour 3.6 106 8.598 45 105 1 3412.14 

1 British Thermal Unit (I T) 1055.06 251.997 2.930 71 10-4 1 

 

1 joule = 1newton metre = 1 watt second =  107 erg = 0.737 561 ft lb. 

1 electronvolt = 1.602 1010-19  joule. 

 

************************************************* 
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 :Base SI Units يف اجلملة الدولية األساسية حداتاالو -ثانًيا

 

Physical quantity name symbol 

Length Metre m 

mass kilogram Kg 

time second S 

Electric current ambere A 

Thermodynamic temperature Kelvin K 

Amount of substance mole Mol 

Luminous intensity candela cd 

 

************************************************* 

 

 :Derived SI Units with Special Names حدات الدولية املشتقة وأمساؤهااالو -ثالجا

 

Physical quantity name Symbol 

Frequency hertz Hz 

Force newton N 

Pressure , stress pascal Pa 

Energy , work , quantity of heat joule J 

Power watt W 

Electric charge, quantity of electricity coulomb C 

Electric potential , potential difference , tension , electromotive force volt V 

Electric capacitance farad F 

Electric resistance ohm  

Electric conductance siemens S 

Flux of magnetic induction , magnetic flux Weber Wb 

Magnetic flux density , magnetic induction tesla T 

Inductance henry H 

Celsius temperature Degree celsius C 

luminous flux lumen lm 

illuminance lux lx 

activity (of a radionuclide) becquerel Bq 

absorbed dose, specific energy imparted, kerma, absorbed dose index gray Gy 

dose equivalent sievert Sv 

plane angle radian rad 

solid angle steradian sr 

 

************************************************* 
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  :Prefixes Used with SI Units الشوابق املشتخدمة يف مجلة الواحدات الدولية -ابًعار
 

Name of Name of 

Factor Prefix Symbol Factor Prefix Symbol 

10 deca- da 10-1 deci- d 

102 hecto- h 10-2 centi- c 

103 kilo- k 10-3 milli- m 

106 mega- M 10-6 micro- κ 

109 giga- G 10-9 nano- n 

1012 tera- T 10-12 pico- p 

1015 peta- P 10-15 femto- f 

1018 exa- E 10-18 atto- a 
 

************************************************* 
 

 :Fundamental Constants الجوابت األساسية -خامًشا
 

Constant Symbol Value (with estimated error) 

speed of light c 2.99792458 108 m s-1 

magnetic constant (permeability of free space) κo 4π 10-7 =1.25663706144 10-6H m-1 

electric constant (permittivity of free space) εo = κo
-1 c-2 8.854187817 10-12 F m-1 

charge of electron or proton e ±1.60217733 10-19 C 

rest mass of electron me 9.1093897 10-31 kg 

rest mass of proton mp 1.6726231 10-27 kg 

rest mass of neutron mn 1.674929 10-27 kg 

electronic radius 24

2

cemo

e
er


  

2.81794092 10-15 m 

Planck constant h 6.626076 10-34 J s 

Boltzmann constant 
L

R
k   1.380658 10-23 J K-1 

Avogadro constant L, NA 6.0221367 1023 mol-1 

Loschmidt constant NL, no 2.686763 1025 m-3 

molar gas constant R = Lk 8.314510 J K-1 mol-1 

Faraday constant F = Le 9.6484531 104 C mol-1 

Stefan-Boltzmann constant 
2315

452

ch

k
   5.67051 10-8 W m-2 K-4 

fine structure constant 
hc

e

o


2

2

  7.2973531 10-3 

Rydberg constant 
cho

eem
R

328

4


  

1.0973731534 107 m-1 

gravitational constant G 6.67259 10-11 N m2 kg-2 

acceleration of free fall (standard value) gn 9.80665 m s-2 
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 :The Chemical Elements العناصر الكيميائية -سادًسا

 االًصهار والغلياى في ضغظ يساوي الضغظ الجىي العياريًقاط 

 الٌسبيت الكثافت الغلياىًقطت  االًصهار ًقطت ٌسبيتالذريت ال الكتلت الذري العدد الزهز العٌصز

Element 

 

Symbo

l 

Atomic 

number 

Relative 

atomic mass 

Melting 

point/ºC 
Boiling point/ºC 

Relative 

density 

 actinium Ac 89 227 1050 3200 (est.) 10.07 

 aluminium Αl 13 26.9815 660.2 2467 2.699 

 americium Am 95 243 995 2607 (est.) 13.67 

 antimony Sb 51 121.75 630.5 1640 6.684 

 argon Ar 18 39.948 -189.2 -185.7 (ξ = 1.78 kgm-3) 

 arsenic As 33 74.9216 817 (grey) sublimes at  5.73 (grey) 

    (at 3 MPa.) 613 (grey)  

 astatine Αι 85 210 250 350  

 barium Ba 56 137.34 725 1140 3.5 

 berkelium Bk 97 247   14 (est.) 

 beryl1ium Be 4 9.01218 1278 2970 1.85 

 bismuth Βi 83 208.9806 271.3 1560 9.75 

 boron Β 5 10.81 2300 2550 2.34 (crystalline)  

      2.37 (amorphous) 

 bromine Br  35 79.904 -7.2 58.78 3.12 

 Cadmium Cd 48 112.4 320.9 765 8.65 

 Caesium 

 (or cesium) 
Cs 55 132.9055 28.5 690 1.87 

 calcium Ca 20 40.08 842-848 1487 1.55 

 californium Cf 98 251    

 carbon C 6 12.01115 sublimes 4827 1.8-2.1 (amorphous) 

     above 3500  1.9-2.3 (graphite) 

       3.1-3.5 (diamond) 

 cerium Ce 58 140.120 795 3468 6.77 

 chlorine Cl 17 35.453 -100.98 -34.6 (ξ = 3.124 kg m-3) 

 chromium Cr 24 51.996 1890 2482 7.19 

 cobalt Co 27 58.9332 1495 2870 8.9 

 columbium Cb 41 (see niobium)    

 copper Cu 29 63.546 1083 2595 8.96 

 curium Cm 96 247 1340 (approx.)  13.51 (calc.) 

 dysprosium Dy 66 162.50 1407 2335 8.56 

 einsteinium Es 99 254    

 element 104  104     

 element 105  105     

 erbium Er 68 167.26 1522 2510 9.045 

 europium Eu 63 151.96 826 1439 5.25 

 fermium Fm 100 257    

 fluorine F 9 18.9984 -219.62 -188.14 (ξ = 1.696 kg m-3) 

 francium Fr 87 223 30 650  

 gadolinium Gd 64 157.25 1312 3000 (approx.) 7.898 

 gallium Ga 31 69.72 29.78 2403 5.91 
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 germanium Ge 32 72.59 937.4 2830 5.32 

 gold Au 79 196.9665 1063 2660 19.30 

 hafnium Hf 72 178.49 2150 5400 1331 

 helium He 2 4.0026 -272.2 - 268.6 (ξ = 0.178 kg m-3) 

 holmium Ηο 67 164.9303 1461 2600 8.803 

 hydrogen Η 1 1.00797 -259.14 -252.5 (ξ = 0.0899 kg m-3) 

 indium Θn 49 114.82 156.61 2000 (approx.) 7.31 

 iodine Θ 53 126.9045 113.5 184.35 4.93 

 iridium Ir 77 192.22 2410 4130 22.42 

 iron Fe 26 55.847 1539 2800 7.90 

 krypton  Kr 36 83.80 - 111.9 -107.1 (ξ = 3.733 kg m-3) 

 lanthanum La 57 138.9055 920 3454 6.17 

 lawrencium Lr 103 257    

 lead Pb 82 207.19 327.3 1750 11.3 

 lithium Li 3 6.941 179 1317 0.534 

 lutetium Lu 71 174.97 1656 3315 9.835 

 magnesium Mg 12 24.305 651 1107 1.738 

 manganese Μn 25 54.938 1244 2097 7.21-7.44 

       (depending on 

       allotrope) 

mendelevium Md 101 256    

 mercury Hg 80 200.59 -38.87 356.58 13.55 

molybdenum Μο 42 95.94 2610 5560 10.22 

 neodymium Nd 60 144.24 1024 3127 6.80 and 7.00 

       (depending on 

       allotrope) 

 neon Ne 10 20.179 -248.67 -246.05 (ξ = 0.8999 kg m-3) 

 neptunium Νp 93 237.0482 640 3902 (est.) 20.25 

 nickel Νi 28 58.71 1453 2732 8.90 

niobium Nb 41 92.9064 2468 4927 8.57 

 nitrogen Ν 7 14.0067 -.209.86 -195.8 (ξ = 1.251 kg m-3) 

 nobelium Νο 102 256    

 osmium Os 76 190.2 3045 (approx.) 5027 (approx.) 22.57 

 oxygen Ο 8 15.9994 -218.4 -182.96 (ξ = 1429 kg m-3) 

        

 palladium Pd 46 106.4 641 3327 12.02 

 phosphorous Ρ 15 30.9738 44.1 (white) 280 (white) 1.82 (white) 

       2.20 (red) 

 platinum Pt 78 195.09 1769 3800 21.45 

 plutonium Pu 94 244 641 3327 19.84 (α form) 

 polonium Ρο 84 209 254 962 940 

potassium Κ 19 39.102 63.65 774 0.86 

praseodymium Pr 59 140.9077 931 3212 6.77 

 promethium Pm 61 147 1080(approx.) 2460(approx.)  

protactinium Pa 91 231.0359 1200 4000 15.4 (calc.) 

 radium Ra 88 226.0254 700 1140 5 (approx.) 

 radon Rn 86 222 -71 -61.8 (ξ = 9.73 kg m-3) 
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 rhenium Re 75 186.2 3180 5627 (est.) 21.0 

 rhodium Rh 45 102.9055 1966 3727 12.4 

      (approx.)  

 rubidium Rb 37 85.4678 38.89 688 1.53 (solid) 

       1.47 (liquid) 

 ruthenium Ru 44 101.07 2310 3900 12.41 

 samarium Sm 62 150.35 1072 1778 7.5 

 scandium Sc 21 44.9559 1539 2832 2.99 

 selenium Se 34 78.96 217 (grey) 684.9 (grey) 4.79 (grey) 

 silicon Si 14 28.086 1410 2355 2.33 

 silver Ag 47 107.868 961.93 2212 10.5 

 sodium Na 11 22.9898 97.81 892 0.97 

 strontium Sr 38 87.62 769 1384 2.54 

 sulphur S 16 32.064 112.8 444.6 2.07 (rhombic) 

     (rhombic)   

     119.0  1.96 (monoclinic) 

     (monoclinic)   

 tantalum Ta 73 180.9479 2996 5425 16.65 

 technetium Tc 43 98.9062 2200 (approx.) 5030 11.5 (approx.) 

 tellurium Te 52 127.6 449.5 989.8 6.24 

 terbium Tb 65 158.9254 1360 3041 8.234 

 thallium Τl 81 204.37 303.5 1457 11.85 

 thorium Th 90 232.0381 1750 3800 (approx.) 11.72 

 thulium Tm 69 168.9342 1545 1727 9.31 

 tin Sn 50 118.69 231.89 2270 5.75 (grey) 

       7.31 (white) 

 titanium Τί 22 47.90 1675 3620 4.54 

 tungsten W 74 183.85 3410 5927 19.3 

 uranium U 92 238.029 1132 3818 18.95 (approx.) 

 vanadium V 23 50.9414 1890 3380 6.1 

 wolfram W 74 (see tungsten)    

 xenon Xe 54 131.30 - 111.9 - 107.1 (ξ = 5.887 kg m-3) 

 ytterbium Yb 70 173.04 824 1193 6.97 or 6.54 

 yttrium Υ 39 88.9059 1523 3337 4.46 

 zinc Ζn 30 65.37 419.58 907 7.133 

 zirconium Zr 40 91.22 1852 4377 6.51 

 

************************************************* 
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 The Greek Alphabet األجبدية اليونانية -سابًعا

 

Letters  Name 

Α α alpha 

Β β beta 

Γ γ gamma 

Γ δ delta 

Δ ε epsilon 

Ε δ zeta 

Ζ ε eta 

Θ ζ theta 

Η η iota 

Κ θ kappa 

Λ ι lambda 

Μ κ mu 

Ν λ nu 

Ξ μ xi 

Ο ν omikron 

Π π ξi 

Ρ ξ rho 

 ζ sigma 

Σ η tau 

Τ υ upsilon 

Φ θ phi 

Υ χ khi 

Φ ψ psi 

Χ ω omega 

 

************************************************* 
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 Nobel Prize winners in Physics جائزة نوبل يف الفيزياءحاملو  -عاشًرا

 

1901  W Röntgen 1938 Δ Fermi  L Néel 
1902  Ζ Antoon Lorentz 1939 Δ Lawrence 1971 D Gabor 

  Ρ .Zeeman 1943 Ο Stern 1972 J Bardeen 

1903  Α Becquerel 1944 Η Rabi  L Ν Cooper 
  Ρ Curie 1945 W Pauli  J R Schrieffer 
  Μ Curie 1946 Ρ Bridgman 1973 L Esaki 

1904  Lord Rayleigh 1947 Sir Δ Appleton  Η Giaever 
1905  Ρ Lenard 1948 Ρ Blackett  Β Josephson 
1906  Sir J J Thomson 1949 Ζ Yukawa 1974 Sir Μ Ryle 

1907  Α Α Michelson 1950 C Powell  Α Hewish 
1908  G Lippmann 1951 Sir J Cockcroft 1975 J Rainwater 
1909  G Marconi  Δ Walton  Α Bohr 

  Κ Braun 1952 F Bloch  Β Mottelson 
1910  J van der Waals  Δ Purcell 1976 Β Richter 
1911  W Wien 1953 F Zernike  S Ting 

1912  Ν G Dalén 1954 Μ Born 1977 Ρ W Anderson 
1913  Ζ Kamerlingh Onnes  W Bothe  Sir Ν F Mott 
1914  Μ vνn Laue 1955 W Lamb, Jr  J Ζ van Vleck 
1915  Sir W Bragg  Ρ Κusch 1978 Ρ L Kapitsa 

  Sir L Bragg 1956 W Shockley  Α Α Penzias 
1916  (Νν Award)  J Bardeen  R W Wilson 

1917  C Barkla  W Brattain 1979 S L Glashow 
1918  Μ Planck 1957 Tsung-Dao Lee  Α Salam 
1919  J Stark  C Ν Yang  S Weinberg 
1920  C Guillaume 1958 Ρ Α Cherenkov 1980 J Cronin 
1921  Α Einstein  Η Μ Frank  V Fitch 
1922  Ν Bohr  Η Τ Tamm 1981 Κ Siegbahn 

1923  R Millikan 1959 Δ Segrè  Ν Bloembergen 
1924  Κ Siegbahn  Ο Chamberlain  Α Schawlow 
1925  J Franck 1960 D Glaser 1982 Κ G Wilson 

  G Hertz 1961 R Hofstadter 1983 S Chandrasekhar 
1926  J Perrin  R Mössbauer  W Fowler 
1927  Α Ζ Compton 1962 L D Landau 1984 C Rubbia 

  C Wilson 1963 J Ζ D Jensen  S van der Meer 
1928  Sir Ο Richardson  Μ G Mayer 1985 Κ von Klitzing 
1929  Prince L de Broglie  Δ Ρ Wigner 1986 Δ Ruska 
1930  Sir C Raman 1964 C Ζ Townes  G Binnig 
1931  (No Award)  Ν G ΒΜνv  Ζ Rohrer 
1932  W Heisenberg  Α Μ Prokhorov 1987 Α Müller 

1933  Ρ Α Μ Dirac 1965 J S Schwinger  G Bednorz 
  Δ Schrödinger  R Ρ Feynman 1988 L Lederman 

1934  (No Award)  S Tomonaga  Μ Schvlartz 
1935  Sir J Chadwick 1966 Α Kastler  J Steinberger 
1936  V Hess 1967 Ζ Α Bethe 1989 Ζ Dehmelt 

  C Anderson 1968 L W Alvarez  W Palllm 

1937  C Davisson 1969 Μ Gell-Mann  Ν Ramsey 
  Sir G Ρ Thomson 1970 Ζ Alvén   
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